
23.09.2015., Rīgā

SADARBĪBAS IESPĒJAS AR 
PAŠVALDĪBĀM PROJEKTA “PROTI 

un DARI!” IETVAROS



Projekta mērķis un īstenošanas termiņš

Motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) (turpmāk – NEET jaunieši), kā arī veicināt šo jauniešu

iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un

Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

2014.gada septembris – 2018.gada decembris

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav

reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.

Mērķis

Projekta īstenošanas termiņš

Projekta mērķa grupa



Projektā plānotās darbības
Mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana

Projekta mērķa grupa: jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās,

nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā

bezdarbnieki.
 internets (tīmekļa vietnes, sociālie tīkli,

ziņu portāli)

 plašsaziņas līdzekļi (TV, radio, laikraksti)

 informatīvie pasākumi un semināri

 informatīvais roll-up stends

 tiešie kontakti (tikšanās, konsultācijas)

 netiešie kontakti (sarakste)

 pieredzes apmaiņas, rezultātu izvērtēšanas
un labās prakses pārņemšanas pasākumi

Atbilstošākie 
komunikācijas kanāli 

mērķa grupas jauniešu 
sasniegšanai, uzrunāšanai 

un informēšanai 



Mērķa grupas jaunieša karjeras konsultācijas virzībai uz VIAA 

vai NVA īstenotajiem Jauniešu garantijas pasākumiem, ja jaunietis pēc profilēšanas un 

konsultācijām ar programmas vadītāju ir gatavs nekavējoties tajos iesaistīties

vadītāju ir gatavs nekavējoties tajos iesaistīties.
1. JAUNIEŠA IESNIEGUMS UN ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

Jaunieša atbilstības identificēšana un pamatošana atbilstoši projekta „PROTI un 

DARI!” mērķa grupas kategorijām

Atbilst

2. PAMATA PROFILĒŠANA

Turpmākās iesaistes Jauniešu garantijā noteikšana

VIAA
Izglītības 

pasākumi

NVA
Apmācību vai 

nodarbinātības 

pasākumi

„PROTI 

un 

DARI!”

3.1. VIRZĪBA UZ JAUNIEŠU 

GARANTIJAS PASĀKUMIEM

Informācijas sniegšana, karjeras 

un citu papildu konsultāciju 

nodrošināšana

3.2. PADZIĻINĀTĀ 

PROFILĒŠANA

Mērķa grupas jaunieša padziļināta 

profilēšana un individuālās 

pasākumu programmas izstrāde

Neatbilst 

Noraidījuma dalībai 

projektā pamatošana 

un citu pašvaldībā 

pieejamo atbalsta 

iespēju piedāvāšana 



Mērķa grupas jaunieša profilēšana un konsultēšana

Pamatinformācijas par konkrēto mērķa grupas jaunieti iegūšana, lai:

 apzinātu mērķa grupas jaunieša izglītības, darba un sabiedriskās

darbības pieredzi

 noskaidrotu interešu un brīvā laika pavadīšanas veidus

 noteiktu riska faktorus (sociālā vide, atkarības) un identificētu citus

faktorus, kas ir būtiski, lai izvērtētu mērķa grupas jaunieša turpmākās

aktivitātes Jauniešu garantijas ietvaros

Mērķa grupas jaunieša, kuram pēc pamata profilēšanas ir piemērota 

iesaistīšanās projektā „PROTI un DARI!”, papildu profilēšana, lai:

 iegūtu precīzāku informāciju par problēmas cēloņiem un to izteiktību

 veiktu personības izpēti

 esošo prasmju, kā arī papildu nepieciešamo prasmju apzināšanu

 padziļinātu sociālpsiholoģisko un ekonomisko problēmu izpēti un 

izstrādātu mērķētākus atbalsta pasākumus un kopējo individuālo 

pasākumu programmu

PAMATA 

PROFILĒŠANA

PADZIĻINĀTĀ

PROFILĒŠANA



Mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu 
programmas izstrāde

mērķa 

grupas 

jaunietis

2. Individuālo 

pasākumu 

programma

INDIVIDUĀLO 

PASĀKUMU 

PROGRAMMA 

(IPP)

UNESCO 4 

komponentes

MĀCĪTIES ZINĀT

(MŪŽIZGLĪTĪBAS KOMPETENCES)

MĀCĪTIES DARĪT („DARBA TIKUMS”, 

NODARBINĀTĪBAS KOMPETENCES)

MĀCĪTIES BŪT

(PERSONĪBAS ATTĪSTĪBA)

MĀCĪTIES DZĪVOT KOPĀ

(IEKĻAUŠANĀS SABIEDRĪBĀ )

3. Vienošanās par 

IPP īstenošanu

Ilgums: vidēji 4 mēneši 

(īpašos gadījumos līdz 9 

mēnešiem)

1.

Programmas 

vadītājs

mentors



PĪLĀRS: DARBA TIKUMS/NODARBINĀTĪBAS 

KOMPETENCES
Mācīšanās pīlārs Atbalstāmo aktivitāšu piemēri Iespējamie individuālās pasākumu 

programmas īstenošanā iesaistītie 

sadarbības partneri

’’Darba tikums’’/ 

nodarbinātības 

kompetences 

(UNESCO: darīt

(to do)) 

 karjeras atbalsta sniegšana jauniešiem

 aktivitātes informētības un izpratnes

veicināšanai par praksēm un apmācībām

darba vietās, ļaujot apzināties konkrētu un

paredzamu iespēju nākotnē strādāt šajā

jomā

 vizītes pie dažādu arodu meistariem

 īslaicīgs darbs lauksaimniecībā

 miniprojekti sadarbībā ar NVO,

uzņēmējiem utt.

 iesaistīšanās karjeras dienās

 izpētes braucieni uz dažādiem uzņēmumiem

 piedalīšanās ēnu dienās

 pieredzes apmaiņas uzņēmumos

 karjeras konsultanti izglītības

iestādēs

 darba devēju organizācijas

 vietējie uzņēmēji

 radošo profesiju pārstāvji

 amatnieki

 zemnieki



Atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar 

mērķa grupas jauniešu IPP (I)

Programmas 

vadītājs

Individuālo pasākumu 

programmā ietverto 

atbalsta pasākumu 

dažādība

 Neformālā izglītība

 Interešu izglītība

 Ikdienējās mācīšanās 

aktivitātes

 Speciālistu konsultācijas

 Brīvprātīgais darbs

 Dalība sabiedriskajos 

pasākumos u.c.

Programmas 

vadītāja, mentora 

atbalsts, 

uzraudzība

Persona, kurai ir augstākā izglītība, kura projekta ietvaros ir sekmīgi 

apguvusi JSPA organizēto mācību programmu un kura pārrauga darbu ar 

mērķa grupas jauniešiem konkrētajā pašvaldībā un nodrošina mērķa 

grupas jauniešu iesaisti projektā (veic mērķa grupas jauniešu profilēšanu, 

izstrādā individuālo pasākumu programmu, piesaista mentorus)

Mentors

Pilngadīga persona, kura projekta ietvaros ir apguvusi Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūras organizēto mācību programmu un 

kura sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu 

programmas īstenošanā



Atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar 

mērķa grupas jauniešu IPP (II)

Vismaz 48 stundas

24 h grupās

4 h 

programmas 

vadītāja 

atbalsts

Mērķa grupas 

jaunietim sniegto 

atbalsta pasākumu 

apjoms 1 mēnesī

Rekomendējamās 

vidējās proporcijas 

48 h atbalstam vienā 

mēnesī

20 h 

mentora 

atbalsts



Metodoloģiskā atbalsta sniegšana pašvaldībām visos projekta 
īstenošanas posmos (I)

Metodoloģisko vadlīniju darbam 

ar mērķa grupas jauniešiem 

projektā „PROTI un DARI!” 

izstrāde

Kvalificēti eksperti ir izstrādājuši vadlīnijas 

21.08.2015., tās sniedz skaidrus norādījumus, kā 

būs veicams darbs ar projektā iesaistāmajiem 

mērķa grupas jauniešiem atkarībā no viņu 

profilēšanas rezultātiem

Informatīvo pasākumu 

organizēšana sadarbības 

partneriem par projekta 

īstenošanas jautājumiem

Pašvaldībām, to deleģētajiem programmu 

vadītājiem un mentoriem, pašvaldību 

stratēģiskajiem partneriem un citām 

ieinteresētajām personām regulāri tiks rīkoti 

informatīvie pasākumi par projekta „PROTI un 

DARI!” īstenošanas jautājumiem

Mācību satura izstrāde, mācību 

nodrošināšana programmu 

vadītājiem, mērķa grupas 

jauniešu mentoriem un projekta 

īstenošanas un vadības 

personālam darbam ar mērķa 

grupas jauniešiem

Tiks izstrādāta mācību programma programmu 

vadītājiem un projekta īstenošanas un vadības 

personālam, kā arī neformālās izglītības 

mācību programma mērķa grupas jauniešu 

mentoriem



Regulāru supervīziju un 

pieredzes apmaiņas pasākumu 

nodrošināšana programmu 

vadītājiem un mērķa grupas 

jauniešu mentoriem

• JSPA nodrošinās regulāras supervīzijas –

konsultatīvu un psiholoģisku atbalstu programmu

vadītājiem vai mērķa grupas jauniešu mentoriem;

• JSPA nodrošinās pieredzes apmaiņas pasākumus

programmu vadītājiem un mentoriem

Konsultāciju sniegšana 

programmu vadītājiem un 

mērķa grupas jauniešu 

mentoriem tiešsaistē, telefoniski 

un klātienē visā projekta 

īstenošanas laikā

JSPA projektā plāno regulāri sniegt konsultācijas par 

projekta īstenošanas jautājumiem gan pašvaldībām, 

gan programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu 

mentoriem tiešsaistē, telefoniski un klātienē visā 

projekta īstenošanas laikā

Metodoloģiskā atbalsta sniegšana pašvaldībām visos projekta 
īstenošanas posmos (II)



Projekta saturiskās kvalitātes nodrošināšana un uzraudzība visos 
projekta īstenošanas posmos

JSPA katru otro mēnesi saņems un izvērtēs no katras

projektā “PROTI un DARI!” iesaistītās pašvaldības

pārskatus, nodrošinot saturisko rezultātu uzraudzību

un kontroli

Projektā “PROTI un DARI!” 

atbalstāmo darbību kvalitātes 

novērtēšanas vizīšu 

nodrošināšana pašvaldībās

JSPA veiks kvalitātes novērtēšanas vizītes katrā

pašvaldībā. Vizītes plānots veikt vismaz vienu reizi

katrā projektā “PROTI un DARI!” iesaistītajā

pašvaldībā līdz 2018.gada decembrim

Projektā “PROTI un DARI!” 

īstenošanas un sasniegto 

rezultātu izvērtēšanas un labās 

prakses pārņemšanas 

pasākumu rīkošana projekta 

sadarbības partneriem

JSPA organizēs īstenošanas, sasniegto rezultātu

ikgadējos izvērtēšanas pasākumus (sākot ar

2016.gadu) un regulārus labās prakses pārņemšanas

pasākumus pašvaldībām

Sadarbības partneru sniegto 

projekta pārskatu izvērtēšana



Paldies par uzmanību!

Kontakti:

Inga Adamoviča

Struktūrfondu daļas projektu vadītāja

Tālr.: +371 67356268

E-pasts: inga.adamovica@jaunatne.gov.lv

www.jaunatne.gov.lv

mailto:inga.adamovica@jaunatne.gov.lv

