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*35 interešu izglītības programmas:

*Tehniskajā jaunradē,

*Kultūrizglītībā,

*Lietišķajā un vizuālajā mākslā,

*Vides izglītībā,

*Sporta izglītībā,

kas darbojas visā Jūrmalas pilsētā

*Jaunatnes iniciatīvu centrs

*Jaunatnes lietu speciālists

*2 jaunatnes darbinieki

*Jūrmalas jauniešu dome



*2013.g. apmaiņas projekts «Together we can more»

*2013.-2014.g. demokrātijas projekts «Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā»

*2014.g. brīvprātīgā darba projekts «Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC»

*2015.g. apmaiņas projekts «IN !»

*No 2014.g. Eurodesk reģionālais koordinators

*



* LĒMUMS PAR DALĪBU 

PROJEKTU 

PIETEIKUMU 

KONKURSĀ 

(mērķis, rezultāts, 

laiks, indikatīvās 

izmaksas, t.sk., 

priekšfinansējums, 

līdzfinansējums)

* LĒMUMS PAR PROJEKTA 
IEVIEŠANU

(precizēti mērķi, laiks, 
izmaksas, detalizēta 
finanšu plūsma, projekta 
budžets ar atšifrējumu pa 
aktivitātēm, ceturkšņiem, 
starpatskaites, ja 
projekta ilgums pārsniedz 
3 mēnešus)

*

* LĒMUMS PAR PROJEKTA 

NOSLĒGUMU

(rezultāti, aktivitātes un 

to izpilde, veiktie 

grozījumi un to 

pamatojums, reālais laika 

grafiks, secinājumi, 

finanšu pārskats, budžeta 

kopsavilkums)



*

LATVIJA, SPĀNIJA, GRUZIJA 

*Mērķis- veicināt dažādu valstu jauniešu savstarpējo izpratni, sniegt ieguldījumu
jauniešu pasākumu atbalsta sistēmu kvalitātes uzlabošanai un jaunatnes jomā
darbojošos pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitātes celšanā.

Aktivitātes:

*dažādu spēļu iepazīšana, to pārveide par metodēm, lai efektīvāk 
iesaistītu pasīvos jauniešus organizācijas darbībā,

*starpkultūru iepazīšana,

* diskusijas par pārstāvošo organizāciju plusiem un mīnusiem,

* informatīvā video izveidošana un popularizēšana,

*jaunizveidoto metožu e-žurnāla izveide un izplatīšana.



*Projekta idejas ģenerēšana- projekta nakts, neformālās izglītības 
apmācības.

*Projekts realizēts ar Jūrmalas jauniešu domes aktīvistiem. Jauniešiem bija
iepriekšēja pieredze apmeklējot aģentūras rīkotās apmācības, tādēļ spēja
piedalīties visos projekta posmos.

Ieguvumi: 

*iegūta pieredze starptautiskā vidē, sadarbība ar cittautu jauniešiem,

*tika veicināta jauniešu spēja darboties grupā,

*papildinātas zināšanas par neformālās izglītības metodēm un to 
pielietošanu,

*veicināta radošā domāšana,

*iedrošināti izteikt savu viedokli grupā,

*veicināta izpratne par toleranci pret citām kultūrām.





*

LATVIJA, ITĀLIJA, MALTA

*Projekta vispārīgais mērķis- veicināt mazākumtautību jauniešiem 

veiksmīgu integrāciju un adaptāciju starp vienaudžiem un sabiedrībā.

Aktivitātes

*metožu izstrāde jauniešu integrācijai

*4 video + metodiskais materiāls,  e-buklets

*diskusijas par pārstāvošo organizāciju plusiem un mīnusiem

*Informatīvā video izveidošana un popularizēšana



*Projekta ideja tika ģenerēta tiekoties ar
jauniešiem reizi nedēļā. Jaunieši vadoties pēc
vadlīnijām izstrādāja projekta mērķi un
projekta kopējo konceptu.

*Projekta dalībnieki tika izraudzīti ņemot vērā
projekta mērķi, iesaistot gan Jūrmalas jauniešu
domes aktīvistus, gan savas valsts nacionālās
minoritātes

Ieguvumi:

*pārvarēja aizspriedumus par vienaudžiem

*Veicināja lielāku piederības izpratni

*Veicināja sadarbības un pielāgošanās spējas

*Vairoja iecietību un sapratni par jautājumiem 
par sabiedrībā veidotiem stereotipiem



ATZIŅAS:

• Jāiesaista jaunieši visos projekta posmos, kas ir lielisks 

instruments lieliskai projekta norises virzībai

• Projekta laikā var plānot tālākas sadarbības iespējas, kā 

piemēram, Eiropas brīvprātīgā darba veikšanu

• Jaunieši ir projekta norises laikā ir jākontrolē un jāvirza 

ievērojot projekta mērķus un uzdevumus 

• Iesaistot jauniešus no vietējās sabiedrības, jākonsultējas ar 

projekta dalībniekiem, kā arī jāizvērtē vai tas neietekmēs 

grupas iekšējos procesus



*

LATVIJA, ZVIEDRIJA

*Projekta vispārīgais mērķis- veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko apziņu un 
jo īpaši Eiropas pilsonību, attīstīt vienotību un sekmēt iecietību jauniešu 
vidū, īpaši, lai veicinātu sociālo saliedētību ES, veicināt Eiropas līmeņa 
sadarbību jaunatnes jomā.

Aktivitātes:

*iepazīšanās seminārs, kur Jūrmalā tiek uzņemti jaunieši no Zviedrijas;

*attīstības seminārs, kur Jūrmalas jaunieši dodas uz Zviedriju, lai strādātu 
pie savām biznesa idejām;

*seminārā radušos jauniešu ideju ieviešanas no 2013. gada 

decembra līdz 2014. gada maijam;

*noslēguma seminārs 2014. gada jūlija uz

prāmja Rīga - Stokholma.



Projekta ideja radās izstrādājot Jūrmalas Jaunatnes darba           
stratēģiju.

Projekta dalībnieki tika atlasīti, izskatot motivācijas vēstules un 
izvērtējot jauniešu aktivitāti vietējā mēroga pasākumos

Ieguvumi: 

izprata atšķirības starp biznesa un sociālo uzņēmējdarbību, 

nodefinēja mūsdienu uzņēmēja tēlu, 

attīstīja savu uzņēmējdarbības ideju,

radīja savai idejai finansiālo plānu un piedāvāja to patērētāju tirgū.

Jūrmalā:

Nodibināta jauniešu biedrība un uzņēmums (SIA «JC Investments»)



ATZIŅAS:

- Pārlasīt līgumus 2 x – arī sadaļu par atbildībām (gan ar JSPA, gan 

sadarbības partneriem),

- Precīzi atrunāt partneru lomas, atbildības, arī finanšu jomā,

- Iepazīties ar partnervalstu grāmatvedības nosacījumiem,

- Zvanīt JSPA par jebkuru jautājumu, kas nav skaidrs,

- Telefonsarunas ir labas, bet vēl labākas – izdrukas no e-pasta,

- Pārdomāt e-pasta izmantošanu (iestādes vai personīgs)

- Ja iespējams – visu glabāt vienotā failā (slack, wiggio, basecamp)

- Pārdomāt dokumentu «mapītes», bet iesākumā labāk vairāk nekā 

mazāk – izmest varēsiet vienmēr   



*
• Brīvprātīgais no Spānijas

• Sagatvošanos pirms aizbraukšanas brīvprātīgajam veica 

nosūtītājorganizācija. Viņi iepazīstināja ar projektā plānotajiem 

uzdevumiem, tāpat iepazīstināja ar to, kas ir EBD.

• Atziņa: ja kādu apstākļu dēļ pēdējā brīdī brīvprātīgais nevar 

piedalīties projektā, tad labāk projektu atcelt nekā ņemt 

brīvprātīgo bez iepriekšējas sagatavošanas. 

• Brīvprātīgais īstenoja savu inciatīvu, kas bija spāņu valodas 

nodarbības, kā arī vairāki Spānijas kultūras vakari.

• Brīvprātīgais kopā ar centra jauniešiem piedalījās dažādos pilsētas 

mēroga pasākumos, izveidoja ļoti labu sadraudzību ar dienas centru 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.



*
2015.gada aktivitātes: 

Jūrmalas jaunatnes diena Jūrmalā

• Sportiskas aktivitātes:  «Eurodesk iespēju stafete», futbols, 

pludmales volejbols, tautas bumba, badmintons. 

Skolēnu pašpārvalžu saliedēšanās pasākums

• VISC skolēnu pāspārvalžu paraugnolikuma izpēte

• Formulēti trūkumi, veikti ieteikumi izmaiņām pašpārvalžu darbā

2016.gada aktivitātes:

"Starpkultūru saskarsme Eiropas brīvprātīgajā darbā"

• Informācija par Brīvprātīgo darbu un Eiropas brīvprātīgo darbu

• Eiropas Brīvprātīgā darba veicēju pieredzes stāsti. Simulācijas 

spēle par strapkultūru saskarsmi.





*

www.facebook.com/jurmalasxjauniesi

https://twitter.com/infokaija

http://www.draugiem.lv/jurmalasjic/

http://www.facebook.com/jurmalasxjauniesi
https://twitter.com/infokaija
http://www.draugiem.lv/jurmalasjic/

