
Ja
u

n
iešu

 
dem

okrātijas projekti

Paud savu 
viedokli 

pašvaldības 
pārstāvjiem 
un ietekmē 

apkārt 
notiekošo!



Kas veido demokrātijas projektu?

izKlausās vienKārši, vai ne?  
un tiešām – tas nav sarežģīti! 

Tava iespēja (!)
— ietekmēt sabiedrībā notiekošo un veidot savu dzīves vidi labāku!
— veidot dialogu ar lēmumu pieņēmējiem vai ekspertiem un paust viņiem savu viedokli

Jaunieši no vismaz 2 valstīm
un

ar vismaz 2 partneriem no katras iesaistītās valsts

Vēlams, ka piedalās arī lēmumu pieņēmēji un eksperti

Kopā

līdzfinansējums (vismaz 25%)

Tēma
Mērķis

neformālā mācīšanās
(darba grupas, lomu spēles, apaļā galda diskusijas, simulācijas spēles u.tml.)

Tie ir TiKai MīTi!
-deMoKrāTiJas ProJeKTi ir Ti-
Kai Par PoliTiKu! Nē, tā nebūt nav! 
Demokrātijas projektu tēmas var būt ļoti 
dažādas.  Piemēram, Tev rūp atkritumu 
šķirošanas punktu trūkums savā pilsētā. 
Demokrātijas projekta ietvaros Tu vari vēr-
sties savā pašvaldībā un mēģināt situāciju 
mainīt. Tu vari veidot demokrātijas projek-
tu, ja vēlies ietekmēt, kā tiek risināts kāds 
Tevi interesējošs jautājums, ar ko saskaries 
ikdienā! Nepieciešams attīstīt veloceliņus? 

Nav ko darīt brīvajā laikā Tavā ciematā? 
Nepietiekamas darba iespējas Tava vecuma 
jauniešiem? Esi neapmierināts ar izglītības 
kvalitāti vai priekšrocībām tieši jaunie-
šiem (atlaides sabiedriskajā transportā, 
veselības pakalpojumu izmaksas jaunie-
šiem u.c.)? demokrātijas projektā Tu 
kopā ar citiem jauniešiem (pie tam no 
vairākām valstīm) vari pētīt jebkādu 
jautājumu – galvenais nosacījums, lai 
izpaustos Tavi centieni aktīvi ietekmēt 
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sev apkārt notiekošo un veidot dzīves 
vidi labāku! 

demokrātijas projekti ir iespēja domāt 
un rīkoties ilgtermiņā – jūsu centieni 
nebeigsies līdz ar projekta noslēgumu! 
Aizsāktā jautājumu risināšana tiks 
nodota varas pārstāvjiem un jūs varēsiet 
sekot līdzi tās attīstībai. 

-deMoKrāTiJas ProJeKTi ir 
ļoTi aPJoMīgi, un, būdaMi, 
sTarPTauTisKi ProJeKTi, Tos ir 
sarežģīTi realizēJaMi. 

Nē, tā nebūt nav! Tev ir iespēja sākt ar 
mazāka finansējuma projektu, kas var būt 
iesākums lielākiem projektiem. 

KāPēc Tev ir vērTs veidoT 
jauniešu demokrātijas projektu?

— Izpratīsi, ko īsti nozīmē līdzdalība 
un kādas ir Tavas tiesības un 
atbildības!

— Spēsi pārliecinoši komunicēt!

— Labāk apzināsies savas spējas!

— Iemācīsies sadarboties grupā, apgūsi 
projektu plānošanu, veiksmīgāk spēsi 
pieņemt lēmumus un sadarboties ar 
pieaugušajiem! 

— Labāk pratīsi paust idejas citu valstu 
jauniešiem!

— Tiešā veidā uzzināsi citu valstu  
pieredzi!

Kas var iesaistīties?

Ja esi vecumā no 13 līdz 30 gadiem, meklē 
vismaz 16 dalībnieku grupu (ieskaitot 
partneri/-us). Jūsu jauniešu demokrātijas 
projekts var ilgt no 3 līdz 18 mēnešiem. 
Jauniešu demokrātijas projektu var ie-
sniegt arī neformāla jauniešu grupa (tādā 
gadījumā ir nepieciešams likumiskais 
pārstāvis). 

Visi tie, kas vēlas tikt sadzirdēti, ir 
gatavi izteikt viedokli varas pārstāvjiem 
un panākt rezultātu jūsu saskatītajai 
problēmai! Pie tam – atceries, ka Tu gūsi 
vērtīgu pieredzi jauniešu demokrātijas 
projektā caur neformālās izglītības pieeju!
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esi nolēMis iesaisTīTies? 
Ko tālāk? lūk, pirmie soļi līdz Tavam

demokrātijas projektam!
1. Atrodi cilvēkus (draugus, klasesbiedrus 

un/vai citus līdzīgi domājošos), kuri 
gribētu KOPĀ veidot šo projektu.

2. Izpētiet visu nepieciešamo informā-
ciju par demokrātijas projektiem 
Jau natnes starptautisko program-
mu aģen tūras (JSPA) tīmekļa vietnē  
www.jaunatne.gov.lv! Ja nepieciešams, 
sazinies ar JSPA darbiniekiem vai jau-
niešiem, kas jau īstenojuši demo krātijas 
projektus. 

 Varat vērsties arī pie aģentūras pār stāv-
jiem reģionos – reģio nā lajiem koordina-
toriem (kon takt  in formāciju meklējiet  
www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Eurodesk”).

3. Atrodiet partnerus ārvalstīs – kādu 
citu jauniešu grupu, kuri gribētu 
KOPĀ ar jums veidot demokrātijas 
projektu, un vienojieties par kopīgu 
ideju. Partnerus iespējams meklēt arī  
OTLAS partneru meklēšanas sistēmā:  
http://www.salto-youth.net/otlas

4. Neaizmirstiet programmas vadlīnijas, 
kas ir projektu rakstītāja labākais draugs 
projekta sagatavošanas laikā! Pārbaudi 

tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv, 
varbūt izsludinātas demokrātijas pro-
jektu rakstīšanas apmācības (Latvijā 
vai ārvalstīs kontaktu veidošanai). 

5. Apziniet arī citus iespējamos finansēju-
ma devējus!

6. KOPĀ ar partneriem izstrādājiet pro-
jektu. Aizpildiet projekta iesniegumu 
(e-formu) un iesniedziet izvērtēšanai. 

7. Ja projekts ir apstiprināts, tad pēc līgu-
ma parakstīšanas un citu dokumentu 
noformēšanas projekts var sākties!

8. Ja projekts nav apstiprināts, konsul-
tējieties ar aģentūras darbiniekiem, 
partneriem, citiem zinošiem cilvēkiem, 
uzlabojiet savu projektu un iesniedziet 
vēlreiz!

Ja neesat droši, varat arī vispirms 
izmēģināt piedalīties citu valstu 
jauniešu demokrātijas projektos kā 
partneri. Varbūt reizēm ir vērts vis-
pirms izpētīt citu pieredzi un tad vei-
dot savu projektu! 
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uzzini Pieredzi!
ProJeKTa vizīTKarTe

nosaukums: „Democracy. Democracy.
Creativity”

notikuma vieta: Jelgava, Madona 
(Latvija), Itālija, Rumānija, Igaunija, 
Turcija

dalībnieku skaits: 40

iesaistītās valstis: Igaunija, Itālija, 
Latvija, Rumānija, Turcija

latvijas pārstāvētā organizācija: 
Zemgales NVO Centrs (ZNVOC)

Radošums ir milzīgs dzinējspēks, jo tas 
cilvēkos rada interesi par to, ko viņi dara. 

/Edvards de Bono./

Projekts „Democracy. Democracy. 
Creativity” ir jauniešu demokrātijas 
projekts, kas:

— virzīts uz jauniešu aktīvas līdzdalības 
iespējām;

— izmanto radošumu un inovāciju, lai 
neinteresantas lietas padarītu pie vil-
cīgas jauniešiem;

— lauž jauniešu un jauniešu organizāciju 
aizspriedumus par demokrātiju;

— izmanto personības attīstības metodes, 
lai spēcinātu jauniešu organizāciju pār-
stāvjus.

Projekts ilga tieši 9 mēnešus un balstījās uz 
4 galvenajām projekta aktivitātēm:

apmācību seminārs „FoTokrātija” ie-
saistīja Latvijas jaunatnes NVO pārstāvjus 
ar ideju apvienot demokrātiju ar radošu fo-
tografēšanu. Semināra rezultātā dalībnieki 
ieraudzīja demokrātiskos procesus no jau-
na, vieglāk saprotama skatpunkta, kā arī 
ieraudzīja sevi un savas organizācijas kā 
aktīvus radošās demokrātijas dalībniekus. 

„FOTOkrātijas” rezultātā tika izveidota 
ceļojošā un virtuālā fotoizstāde (skaties: 
www.zemgalei.lv/fotoizstade ).

starptautiskā darbnīca „democracy. 
democracy. creativity” nodrošināja 
telpu, kur, viena mērķa vadīti, satikās ra-
doši jaunieši un jaunatnes darbinieki no 
vairākām Eiropas valstīm. Dalībnieki līdz-
darbojās un izveidoja praktiskas idejas un 
materiālus Eiropas jauniešu organizācijām, 
kā uzlabot organizāciju līdzdalību demo-
krātijas veidošanā. Darbnīcas galvenais 
uzdevums bija apvienot radošumu un de-
mokrātiju. stažieru skola 2011 savukārt 
apvieno radošumu un personības attīstību. 
Stažieru skolas dalībnieki ir praktiski spē-
cinājuši savas personības, piedaloties  izai-
cinošā, komunikāciju raisošā un uz risinā-
jumiem balstītā programmā.

Metožu buklets “lielo atklājumu mazā 
rokasgrāmata” tika radīts ar mērķi veici-
nāt radošu līdzdalību pašpārvaldes līmenī. 
Tas ir balstīts uz inovatīvām, jauniešu iz-
strādātām metodēm. Rokasgrā mata jaunie-
tim un jauniešu organizācijām draudzīgā 
veidā aicina uz radošu līdzdalību pozitīvu 
pārmaiņu labad. Metožu bukletu iespējams 
lejupielādēt www.zemgalei.lv/demokratija 
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„Man vispārsteidzošākais bija tas, 
cik ļoti dažādas un interesantas ide-
jas cilvēki spēj ģenerēt no pilnīgi ne-
sakarīgiem vārdu savirknējumiem. 
Un tik daudz par demokrātiju no-
teikti domāju pirmo reizi. Bija inte-
resanti pašai saprast, kas tā ir un ko 

tā nozīmē manā ikdienā. Par daudzām lietām 
tas lika aizdomāties citādā virzienā.” 

/Anda Jēkabsone, Latvija/

„Neskatoties uz to, ka Stažieru skola ilgst tikai 
4 dienas, pa šo laiku tu iepazīsties ne tikai ar 
svešiem cilvēkiem, bet arī ar sevi. Apgūsti, dzirdi 
un dari lietas, kuras pirms tam netika darītas, 

izaicini sevi, lai tieši SEV 
pierādītu, ka tu to vari. Ne-
formāla izglītība aizrauj, jo 
arī tu piedalies procesā, 
nevis tikai klausies, nav 
nepareizu atbilžu, ir tavs 
viedoklis. Lieliska iespēja 

iepazīties ar tikpat foršiem cilvēkiem kā tu un 
uzzināt viņu talantus un domas.”

/Irina Magurova, Latvija/

Jums ir iespēja piedalīties arī citu 
valstu jauniešu demokrātijas projektā 
kā partnerim.

sMelies iedvesMu
latvijas un citu valstu jauniešu

rīkotajos demokrātijas projektos!
Jaunieši rada „sapņu ciematu” ar ide-
ālām lēmumu pieņemšanas struktūrām; 
aktivitātēs piedalās politiķi – padomde-
vēji. Projektā tiek iepazīta lēmumu pie-
ņemšana un tuvināti jaunieši un lēmu-
mu pieņēmēji. 

(Somija, Norvēģija)

Jaunieši rada izdomātu pilsētu, paši pie-
ņem lēmumus un rīkojas kā īstajā dzī-
vē – darbs, studijas, vēlēšanas u.c. 

(Austrija, Vācija)

Projekta „Can You handle a suit?” (Vai tu 
proti nēsāt uzvalku?) laikā tapa īsfilmas, 
kā arī informatīvi komiksi par līdzdalību 
politikā. Notika noslēguma konference 
ar vēlēšanu simulāciju spēli. 

(Latvija)



Projektā "Voice it Europe" jaunieši iz-
mantoja podcast, lai komunicētu  par 
viņiem svarīgiem  jautājumiem. Viņi 
izmantoja interneta vidi, lai veidotu 
kampaņas par vietējiem, nacionāliem un 
Eiropas līmeņa jautājumiem. Dalībnieki 
izmantoja interneta tehnoloģiju iespē-
jas -paši publicēja dažādus materiālus, 
balsoja vēlēšanās un dalījās ar citiem  
saturā. Pateicoties šim projektam, dalīb-
nieki uzlaboja savas žurnālistikas pras-
mes un ieguva pārliecību intervēt ietek-
mīgas personas, kas ikdienas apstākļos 
varētu būt nesasniedzamas.

(Lielbritānija, Latvija)

Projektā jaunieši attīstīja žurnālisti-
kas prasmes pirms Eiropas Parlamen-
ta vēlēšanām, lai saviem vienaudžiem 
atspoguļotu ES jautājumus jauniešiem 
draudzīgā veidā. Jaunieši atspoguļoja 
vēlēšanas, viņiem bija iespēja piedalīties 
preses konferencēs, un daži pat varēja  
intervēt deputātu kandidātus – fantas-
tiska iespēja tieši uzdot jautājumus par 
jauniešiem svarīgiem jautājumiem!  

(Īrija)

Projekts „INFLUENCE, don´t be influ-
enced” centās iesaistīt vietējo sabiedrī-
bu un parādīja, kā jaunieši var ietekmēt 
viņiem svarīgus jautājumus. Galvenais 
mērķis bija radīt kabatas bukletiņu 
„Manual of the citizen” (pilsoņa rokas-
grāmata), kas informē par jaunieša kā 
pilsoņa tiesībām, pienākumiem, iesais-
tīšanās iespējām, sniedz padomus savus 
ideju realizācijai u.c.  

www.influencedontbeinfluenced.com   

(Čehijas Republika, 
Spānija) 

Projektā „Jaunieši par demokrātiju” tika 
vēroti Latvijas un Lietuvas skolēni, jau-
nieši, diskutēts ar viņiem par demokrā-
tiju. Viņi izteica viedokli esejā, kameras 
priekšā, internetā. To dokumentēja vi-
deo ierakstos un izplatīja internetā un 
DVD diskos. Projekta ietvaros notika 
ES iestādes simulācijas spēle Viļņā, jau-
niešu forums, eseju konkurss, radošās 
darbnīcas, online diskusijas, jauniešu 
diskusijas skolās, tika veidoti video siže-
ti par līderību un demokrātiju u.c. 

(Latvija, Lietuva)

Projekta „Vitamīns” laikā par projekta 
vadmotīvu tika izvēlēta interešu aizstā-
vība, jo daudzi jaunieši neapzinās, cik 
spēcīgi var ietekmēt dažādus lēmumus 
un ka ar nelielu darbu var būtiski mainīt 
vidi sev apkārt. Projektā jaunieši atklāja 
tradicionālās un netradicionālās inte-
rešu aizstāvības un līdzdalības formas 
vietējā mērogā, lai iedrošinātu vienau-
džus aktīvi darboties, pārstāvot savas 
intereses. 

(Latvija, Lietuva)



sazinies ar mums!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67358065
E-pasts: info@jaunatne.gov.lv 

MeKlē aTbalsTu un resursus!
Izdevums „Put your imprint on society” (Action 1.3. Youth in Action Programme). Salto 
Youth Participation 2008. http://www.salto-youth.net

Jaunatnes politikas institūta ekspertu kolektīvs „Jaunatnes politikas ABC”. Latvija, 
2011. 

http://jaunatne.gov.lv sadaļa „Programma Jaunatne darbībā”; Jauniešu demokrātijas 
projekti (jauniešu demokrātijas projektu pieredzes stāsti, dokumenti, biežāk uzdotie 
jautājumi u.c.)

http://youth-partnership.coe.int/youth-partnership  (Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas 
partnerība jaunatnes jomā: T-kits (apmācību instrumenti) projektu vadībā, starpkultūru 
izglītībā, pilsonības, sociālās iekļaušanas, apmācību, valodas apguves, finansu vadības, 
izvērtēšanas un citās jomās)

www.salto-youth.net (8 resursu centri, kas strādā Eiropas prioritāšu sfērās jaunatnes 
jomā; tie piedāvā jaunatnes darba un apmācību resursus, organizē apmācības un kontaktu 
veidošanas aktivitātes, lai sniegtu atbalstu organizācijām un nacionālajām aģentūrām)

Informatīvo materiālu veidoja Iluta Stepanova

2013


