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SAISTĪBU ATRUNA 

Šis dokuments – “Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 

attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros īstenoto aktivitāšu ietekmi uz vietējo sabiedrību” – ir sagatavots saskaņā 

ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras doto darba uzdevumu, proti, 2016. gada 23. augustā noslēgto 

pakalpojuma līgumu Nr. 4-7/10 “Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes 

iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros īstenoto aktivitāšu ietekmi uz vietējo sabiedrību”. 

Nodevumu laika posmā no 2016. gada augusta līdz 2017. gada februārim izstrādāja un koordinēja SIA 

“Dynamic University”. 

Informācijas apkopojums, situācijas izvērtējums un secinājumi, kas minēti šajā dokumentā, ir balstīti uz 

dokumentāciju un sekundāro datu izpēti, kā arī intervijās iegūto informāciju. Par minēto dokumentu, datu, 

informācijas un paziņojumu precizitāti, pilnību un atbilstību dokumentu oriģināliem, ir atbildīgi attiecīgās 

informācijas sniedzēji, un SIA „Dynamic University” nesniedz garantijas vai saistības šajā sakarā. SIA „Dynamic 

University” neatbild par sekām, kas izriet no šī dokumenta vai kādas tā daļas izmantošanas.  

Pasūtītājs:  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

Izpildītājs:  Dynamic University, SIA  

Pamatojums:  2016. gada 23. augustā noslēgtais pakalpojuma līgums Nr. 4-7/10 

Izstrādes periods:  2016. gada augusts – 2017. gada februāris 
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IZMAIŅU VĒSTURE 

N.p.k. IZMAIŅU RAKSTUROJUMS DATUMS VERSIJA PAMATOJUMS 

1. 

Nodevuma versija, kura projekta 

redakcijā elektroniski nosūtīta 

Pasūtītājam. 

10.02.2017. 0,9 Nodevuma izstrādes projekta 

redakcija dokumenta saskaņošanai ar 

Pasūtītāju. 

2. 

Nodevuma versija, kura gala 

redakcijā iesniegta Pasūtītājam 

saskaņā ar saņemtajiem 

komentāriem. 

15.02.2017. 1,0 Gala nodevums, kas precizēts pēc 

Pasūtītāja komentāriem un, atbilstoši 

līguma nosacījumiem, iesniegts 

Pasūtītājam. 
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SAĪSINĀJUMI UN TERMINI 

SAĪSINĀJUMS ATŠIFRĒJUMS, SKAIDROJUMS 

CSP Centrālā statistikas pārvalde 

ES Eiropas Savienība 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

JD jaunatnes darbinieks 

JLS jaunatnes lietu speciālists 

JSPA Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

LAD Lauku atbalsta dienests 

LR Latvijas Republika 

MJIC multifunkcionāls jauniešu iniciatīvu centrs 

n.a. nav attiecināms 

n.d. nav datu 

NEET 
Tāds, kas nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās (no angļu 

val. – Not in Education, Employment, or Training) 

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO nevalstiskā organizācija 

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

RAIM reģionālās attīstības indikatoru modulis 

 

TERMINS SKAIDROJUMS 

Darbs ar jaunatni 

Uz jauniešiem orientēts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina 

jaunatnes politikas īstenošanu, jauniešu vērtīborientācijas veidošanos un 

vispārcilvēcisko vērtību nostiprināšanos. (Jaunatnes likums, 2008) 

Efektivitāte 

Dod vajadzīgos rezultātus; iedarbīgs. (Tezaurs.lv) 

Pakāpe, kādā sistēma vai tās komponents izpilda savas funkcijas ar minimālu 

resursu patēriņu. (Nacionālais Apgāds, 2002) 

Ietekme 

Vienas parādības iedarbība uz citu parādību. (Tezaurs.lv) 

Vienu apstākļu, procesu u. tml. iedarbība uz citiem apstākļiem, procesiem u. 

tml., mainot to raksturu, pazīmes. (Zvaigzne ABC, 2000; Tilde, 2009) 

Ilgtspēja 

Subjekta vai sistēmas spēja radīt apstākļus ilgstošai, līdzsvarotai pašattīstībai 

un vienlaikus spēja neradīt apstākļus, kas veicina tās iznīkšanu vai pašsagrāvi. 

(Tezaurs.lv) 

Jaunatnes 

darbinieks 

LR likumdošanā sastopams Jaunatnes darbinieka profesijas standarts (2014) 

saskaņā ar kuru jaunatnes darbinieks ir persona, kas veic darbu ar jaunatni, 

iesaistot jauniešus tā īstenošanā un izvērtēšanā, nodrošina aktivitātes un brīvā 

laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī, līdzdarbojas jauniešu 

pasākumos, konsultē jauniešus un nodrošina informācijas apriti par jaunatnes 

politikas jautājumiem.  

ATRUNA: Šī pētījuma ietvaros termins “jaunatnes darbinieks” attiecināts uz 

visām personām, kas ir tieši iesaistītas darbā ar jaunatni un piedalās tā 

īstenošanā, t.sk. jauniešu centru vadītāji, jauniešu centru darbinieki, jaunatnes 

lietu speciālisti, jauniešu NVO līderi un citi jaunatnes jomas aktīvisti. 



JSPA | Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietekmi uz vietējo sabiedrību   7 

©
 D

y
n
a
m

ic
 U

n
iv

e
rs

it
y
, 
2
0
1
7

 

 

TERMINS SKAIDROJUMS 

Jaunatnes 

organizācija 

Biedrība, nodibinājums u.c. organizācijas, kas īsteno darbu ar jaunatni un kurā 
līdzdarbojas jaunieši. 

Jaunatnes lietu 

speciālists 

Persona, kas plāno un uzrauga darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes 

politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes 

politikas pilnveidei, koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, sekmē 

jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu līdzdalību, konsultē 

jauniešus jaunatnes politikas jomā. (Jaunatnes lietu speciālista profesijas 

standarts, 2008) 

Jaunatnes politika 

Visās valsts politikas jomās īstenojamu mērķtiecību darbību kopums, kas 

veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un 

dzīves kvalitātes uzlabošanos. (Jaunatnes likums, 2008) 

Jaunieši  Personas vecumā no13 līdz 25 gadiem. (Jaunatnes likums, 2008) 

Jaunieši ar īpašām 
vajadzībām 

Jaunieši ar garīgu (intelektuālu, kognitīvu, mācīšanās spēju), fizisku, sensoru 

vai citu invaliditāti. Termins attiecināms arī uz vājredzīgiem un neredzīgiem 

jauniešiem jeb personām. 

Jaunieši ar 
ierobežotām 
iespējām 

Jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju salīdzinājumā ar viņu līdzgaitniekiem ikreiz, 

kad neizdevīgā situācija ierobežo vai liedz viņiem iespēju piedalīties 

pasākumos sekojošu iemeslu dēļ: mācīšanās grūtības, ekonomiski, sociāli vai 

ģeogrāfiski šķēršļi, kultūras atšķirības, veselības problēmas. (ERASMUS 

vadlīnijas) 

Jauniešu centrs 

Pašvaldības iestāde vai struktūrvienība, kas veicina pašvaldības jauniešu 

iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. (Jaunatnes 

likums, 2008).  

ATRUNA: Šī pētījuma ietvaros termins tiek attiecināts uz visiem jauniešu 

centriem, kas nav multifunkcionāli jauniešu iniciatīvu centri. 

Mijiedarbība 

Savstarpēja iedarbība, ietekme citam uz citu. (Tezaurs.lv) 

Esamības priekšmetu, parādību, procesu savstarpēja iedarbība, to nosacītība, 

stāvokļu maiņas un pārejas procesu savstarpēja atkarība. (Nacionālais 

Apgāds, 2002) 

Multifunkcionāls 

jauniešu iniciatīvu 

centrs 

Jauniešu centrs, kas izveidots ar Latvijas-Šveices sadarbības programmas 
finansiālu atbalstu, un kura darbība jāīsteno saskaņā ar šīs programmas 
nosacījumiem. 

Neformālā izglītība 
Ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša 

izglītojoša darbība. (Izglītības likums, 1998) 

Jaunietis NEET 

situācijā 
Jaunietis, kas nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās. 

Pašvaldība 

Veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts 

jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus, plāno darbu ar jaunatni, 

izstrādājot jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība 

nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni. (Jaunatnes likums, 2009) 

Savstarpējā 

papildinātība 

Attiecības vai situācija, kad viena vai vairākas atšķirīgas lietas, uzlabo vai 

uzsver viena otras īpašības. (Oxford Dictionary) 

Sinerģija 

Darbības efektivitātes paaugstināšana atsevišķu daļu apvienošanās, 

saplūšanas vienā veselā rezultātā. (Tezaurs.lv) 

Vairāku procesu, lietu, daļu sadarbība, kuras ietekme ir lielāks nekā tā ietekme, 

kura rastos, ja visu iesaistīto pušu efektivitāte tiktu saskaitīta kopā. (Princeton 

University, 2005) 
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KOPSAVILKUMS 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos 

reģionos” (turpmāk – Programma) galvenais mērķis ir atbalstīt darbu ar jaunatni, mazinot sociālo nevienlīdzību un 

atšķirības starp reģioniem un pašvaldībām Latvijā. Programmas ietvaros, laika posmā no 2011. gada 1. jūnija līdz 

2017. gada 31. martam, Latvijā tiek izveidoti 26 multifunkcionāli jauniešu iniciatīvu centri (turpmāk – MJIC), 

īstenotas vairāk nekā 180 apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem dažādos Latvijas reģionos, organizēti 

13 jaunatnes jomas pasākumi un izstrādāti 15 metodiskā atbalsta materiāli. 

Šis pētījums analizē Programmas rezultātus un to ietekmi uz jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un sabiedrību 

kopumā. Pētījums apkopo sasniegtos rezultātu rādītājus un Programmas īstenošanā iesaistīto personu viedokļus, 

ko papildina arī fokusgrupu diskusijās ar centru pārstāvjiem un jauniešiem gūtie ieskati un veiktās gadījuma izpētes. 

Pētījuma ietvaros veiktas arī jauniešu, pašvaldību un skolu pārstāvju, kā arī sabiedriskās domas kvantitatīvās 

aptaujas. Pētījums sniedz arī koncentrētu katra Programmas ietvaros izveidotā MJIC raksturojumu, un negūst 

apliecinājumu reģionālām tendencēm jaunatnes darbā Latvijā. 

Pētījuma rezultāti apliecina, ka MJIC izveide ir būtiski pilnveidojusi jaunatnes darba atbalsta vidi un nodrošina 

plašākas iespējas saturīgai jauniešu brīvā laika pavadīšanai, dalībai neformālās izglītības pasākumos, kā arī 

jauniešu iniciatīvām un līdzdalībai. Salīdzinoši ar situāciju Programmas priekšizpētes laikā 2010. gadā, ir pieaugusi 

jauniešu informētība par jauniešu centriem. Pētījums parāda, ka MJIC ir liela nozīme jauniešu dzīvēs, jo 49,01% 

aptaujāto jauniešu apmeklē centru trīs vai vairāk reizes nedēļā. Noteicošā motivācija MJIC apmeklēšanai ir labas 

laika pavadīšanas iespējas (73,36% gadījumu), kā arī iespēja piedalīties interesantos pasākumos un apmācībās 

(48,36% gadījumu). MJIC izveide ir radījusi arī vairākus citus pozitīvus blakusefektus, piemēram, stimulējusi 

pašvaldību aktīvāku iesaistīšanos darbā ar jaunatni, veicinājusi sabiedrības izpratni par darbu ar jaunatni un 

uzlabojusi pilsētvidi un infrastruktūru.  

Aptauju dati rāda, ka, salīdzinoši ar 2010. gadu, ir pieaugušas arī sabiedrības zināšanas par jauniešu centriem, 

kas attālos reģionos un mazpilsētās ir augstākas, nekā, piemēram, Rīgas plānošanas reģionā. Vairāk kā 50% 

aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka jauniešu centri sniedz būtisku labumu jauniešiem un vietējai sabiedrībai, 

apliecinot pozitīvu centru nozīmes vērtējumu. Sabiedrības vērtējumā jauniešu centriem ir vienlīdz izglītojoša, 

sociāla un sabiedriska loma. Aptaujātie skolu un pašvaldību pārstāvji atzinīgi vērtē MJIC darbību un to ietekmi uz 

jauniešiem. Skolu pārstāvji MJIC darbības panākumus saista ne vien ar jauniešu personīgo pilnveidi, bet arī ar 

aktīvākiem, motivētākiem un pozitīvākiem skolēniem – būtisku ieguvumu skolām. Savukārt, pašvaldības izceļ MJIC 

pozitīvo ietekmi uz jauniešu aktivitātes un sabiedriskās līdzdalības veicināšanu. Pētījums atklāj, ka MJIC un 

pašvaldībās nav viennozīmīgi noformulēta attieksme pret centru iesaisti sociālā darba veikšanā. Izvēloties attīstīt 

šo virzienu, būtiski to atspoguļot arī lielākos MJIC cilvēkresursos. 

Izvērtējot jauniešu un jaunatnes darbinieku interesi par dalību Programmas apmācībās un pasākumos, var secināt, 

ka kopumā tā ir bijusi augsta, un plānotie komponentes rādītāji ir sasniegti. Apmācību ietekme uz jauniešiem 

saistās galvenokārt ar personiskiem ieguvumiem: apmācības ir veicinājušas dalībnieku prasmes formulēt un 

pārstāvēt savu viedokli, prasmi pieņemt atšķirīgus viedokļus, komunicēt, strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un 

atbildību. Vienlaikus apmācības un pasākumi ir stimulējuši impulsus jaunām iniciatīvām, sadarbībai un aktīvai 

rīcībai ne vien jauniešu personiskajā dzīvē, bet arī jauniešu aktivitātēs, centros un sabiedrībā kopumā. Lai noturētu 

apmācību ietekmi ilgtermiņā, pētījums rekomendē atbalstīt apmācīto jauniešu zināšanu tālāku nodošanu, aktīvāk 

attīstot darbu ar jauniešiem – līderiem. Jauniešu apmācībās salīdzinoši mazāk pārstāvēti ir jaunieši ar īpašām 

vajadzībām, tomēr tieši šīs apmācības gūst pozitīvāko novērtējumu no ekspertu un apmācību īstenotāju puses.  

Apmācībām un pasākumiem ir bijusi pozitīva ietekme uz jaunatnes darbinieku kompetencēm un kapacitāti. 

Vienlaikus tie ir sekmējuši arī sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā reģionālā un nacionālā līmenī. 

Jaunatnes darbinieku auditorijas aptvērums Programmas apmācībās un pasākumos ir bijis visaptverošs, taču 

sasniegto rezultātu nozīmi mazina augstā cilvēkresursu mainība, kas raksturo ne vien MJIC, bet darbu ar jaunatni 

Latvijā kopumā. Tematiski, Programmas apmācību piedāvājums ir bijis plašs un atbilstošs aktuālajām vajadzībām, 

tomēr jau minētās cilvēkresursu mainības dēļ jaunatnes darbinieku atbalsta aktivitātes ir būtiski nepārtraukt. 

Nozīmīgas tēmas, kurās jāturpina stiprināt jaunatnes darbinieku kompetences, ietver finansējuma piesaisti, 

jauniešu interešu pārstāvniecību pašvaldībās, starpnozaru sadarbības attīstību, kā arī sociālo darbu un darbu ar 

jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Lai paildzinātu apmācību pozitīvo ietekmi uz jaunatnes darbiniekiem, pētījums 

rekomendē atbalstīt regulāru MJIC pārstāvju sadarbību un pieredzes apmaiņu. Ņemot vērā pašvaldību lomu MJIC 
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darbības sekmēšanā, pētījums norāda arī uz nepieciešamību veicināt pašvaldību izpratni par Programmas 

ilgtermiņa mērķiem, MJIC un jaunatnes darba nozīmi reģiona attīstībā. 

Pētījums gūst apliecinājumu tam, ka Programmas ietvaros izveidoto metodisko materiālu vērtība līdz šim nav 

izmantota pietiekamā apjomā: gan jaunieši, gan MJIC pārstāvji vāji orientējas materiālu klāstā un izmanto tos 

salīdzinoši reti. Lai arī materiālu kvalitāte un aktualitāte tiek vērtētas pozitīvi, mazāk efektīva ir bijusi to izplatīšana. 

Šo aspektu iespējams nākotnē pilnveidot.  

Kopumā, Programma ir radījusi būtisku pozitīvu ietekmi uz jauniešu vides attīstību, darbinieku pilnveidi un jauniešu 

aktivizēšanu. Pētījums gūst apliecinājumu arī pozitīvām MJIC nākotnes izredzēm un apliecina, ka būtisku šķēršļu 

centru darbības nodrošināšanai nākamo 10 gadu periodā nebūs. Vienlaikus jānorāda, ka, lai gan pašvaldību 

līgumsaistībām ir pozitīva ietekme uz MJIC uzturēšanu, tās automātiski nenodrošina pašvaldības ieinteresētību un 

atbalstu pilnvērtīgam darbam ar jaunatni. Pētījums rāda, ka ne visas pašvaldības, kurās ir MJIC, nodrošina 

stratēģisku un metodisku atbalstu centriem un darbam ar jaunatni. 

MJIC ilgtspējas nozīmīgākie priekšnosacījumi ir cilvēkresursi, finanšu resursi un jaunieši. Aptaujas rezultāti rāda, 

ka pašvaldības kopumā apzinās MJIC cilvēkresursu kapacitātes trūkumu, kas uzskatāms par pozitīvu signālu 

centru personālam un ļauj cerēt uz situācijas uzlabošanos nākotnē. Arī finansējums ir būtisks MJIC darbības 

aspekts, jo īpaši ilgtermiņā. Aptuveni 30% pašvaldību norāda, ka 2017. gadā MJIC finansējums būs lielāks nekā 

iepriekš, savukārt daļa pašvaldību (nepilni 8%) MJIC finansējumu plāno palielināt 2018. gadā. Vienlaikus kā 

būtiskāk stiprināmo centru darbības aspektu pašvaldību pārstāvji min papildu jeb ārēja finansējuma piesaisti. 

Pētījums rekomendē pilnveidot MJIC un arī pašvaldību kompetences finansējuma piesaistē, atbalstot tās ar 

apmācībām un savstarpēju pieredzes apmaiņu.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

The main objective of Latvian – Swiss cooperation programme "Support for the Development of Youth Initiatives 

in Peripheral or Disadvantaged Regions" (henceforth – Programme) is to support work with youth, diminishing 

social inequality and differences between regions and local municipalities of Latvia. During the period from 1st June 

2011 to 31st March 2017 twenty-six multifunctional youth initiative centres (henceforth – MYIC) were established 

within the framework of this Programme. This programme also initiated the organization of more than 180 training 

events for youth and youth workers, 13 events in the field of youth and development of 15 methodological support 

materials. 

This study analyses the results of the Programme and its impact on young people, youth workers and society at 

large. It summarizes the results of the performance indicators, the views expressed by the parties involved in the 

programme implementation process, the insights of the youth and youth workers of MYIC gathered in focus group 

discussions, as well as the information acquired through case studies. Additionally, in order to gather the necessary 

data several surveys were carried out thereby finding out the views of youth, local governments, school 

representatives and society at large. The study also provides a summary of each MYIC that was established as a 

part of the Programme, though these summaries don’t represent or prove any regional trends for work with youth 

in Latvia.  

The study results show that the establishment of MYIC has substantially strengthened the support environment for 

youth related activities and work, it also provides more opportunities for meaningful leisure activities, participation 

in non-formal education and involvement in youth initiatives. When compared with the situation during the pre-

investigation phase of the Programme in 2010, the awareness of youth centres has increased. Study shows that 

MYIC are of great importance to young people's lives, because 49,01% of the surveyed youths attend the centre 

three or more times a week. The main motivation to attend MYIC is the opportunity to spend a good time (73,36% 

cases), as well as the opportunity to participate in interesting leisure or training events (48,36% cases). MYIC have 

also created a number of other positive spill-over effects, such as spurring on the local government involvement in 

youth work, promoted public awareness of youth work and improved urban environment and infrastructure. 

Data from the surveys show that, compared with 2010, public awareness of youth centres in remote regions and 

towns has increased and is higher than, for example, in Riga Planning Region. More than 50% of the respondents 

from the public opinion survey believe that the youth centres provide significant benefits to youths and the local 

community, therefore the overall evaluation of the centres is positive. From the public perspective youth centres 

have an equally educational, social and community role. The surveyed school representatives and local 

government officials gave an approving evaluation of the MYIC, their work and influence on the youths. School 

representatives linked the success of MYIC not only to the personal development of the youths, but also to more 

proactive, motivated and positive pupils, which is a significant benefit to schools. However, local governments 

highlight MYIC positive effect on the promotion of youth activities and public participation. The survey also revealed 

that MYIC and local governments have not formulated their attitudes towards the extent to which the youth centres 

should involve themselves with social work. Should this direction be pursued in the future, it would be essential to 

reflect that in the increase of the human resources of the MYIC.   

After evaluating the interest of the youth and youth workers to participate in the Programme training and events, it 

was concluded that overall it has been high and the planned indicators have been achieved. Training impact on 

young people is bound predominantly to personal benefits: training had contributed to the participants' skills to 

formulate and to represent their views, an ability to accept different opinions, communicate, teamwork, take the 

initiative and responsibility. At the same time training and events have encouraged impetus to new initiatives, 

cooperation and active participation not only in the personal lives of the participants but also in youth initiatives, 

centres and society at large. In order to maintain the influence of the training in the long term, the study recommends 

to support knowledge transfer from youth to youth, actively developing work with young people – leaders. 

Comparatively less represented in the training of young people are young people with disabilities, however, 

precisely these training events obtain the best feedback from experts and those responsible for the implementation 

process. 

Training and events have had a positive impact on youth workers’ competences and capacity. At the same time, 

they have resulted in the cooperation and exchange of experience in the field of youth on a regional and national 

level. The coverage of the youth workers in the training and events of the Programme has been comprehensive, 

but the importance of them has been diminished by the high turnover of the human resources. This situation 



JSPA | Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietekmi uz vietējo sabiedrību   11 

©
 D

y
n
a
m

ic
 U

n
iv

e
rs

it
y
, 
2
0
1
7

 

 

characterizes not only the situation in the MYIC but the work with the youth in Latvia as a whole. Thematically the 

training opportunities offered within the framework of the Programme have been broad and consistent with the 

actual needs of the parties involved, however, because of the previously mentioned turnover of the human 

resources, it is essential to continue the support activities for the youth workers. Important topics, which need to 

be continued to strengthen youth staff competences, include fund raising, the representation of the interests of 

young people in the local government, cross-sectoral cooperation development, as well as social work and work 

with young people with disabilities. To maximize the positive impact on the training of youth workers, 

representatives of the study recommend supporting regular cooperation and exchange of experiences between 

the representatives of MYIC. Regarding the role of local governments in promoting MYIC activities, the study also 

indicates there is a need to promote the understanding of the Programme's long-term objectives, as well as the 

importance of MYIC and youth work for the development of the region. 

The study has confirmed that the methodological materials created within the framework of the Programme have 

not been used at the maximum capacity: representatives of both the youth and youth workers are not extremely 

familiar with the materials and use them rarely. Although their quality and relevance has been rated positively the 

dissemination of these materials has been less effective. This aspect can be improved in the future.  

As a whole, the Programme has created significant positive impact on the development of the environment of the 

youth, employee training and youth inclusion. The study confirms that MYIC have positive future prospects and 

confirms that there will be no significant obstacles to the long-term sustainability of the MYIC. At the same time, it 

should be noted that although the local governments contractual obligations to MYIC have a positive impact on 

their maintenance, that does not translate in to the local governments interest and support to a holistic work with 

the youth in their respective region. The study shows that not all municipalities involved with the Programme provide 

the strategic and methodological support to MYIC and work with youth. 

The most important prerequisites for the long-term sustainability of MYIC are human resources, financial resources 

and youth in the region. Overall, polls show that local governments are aware of the shortage of human resources 

in MYIC. This can be considered a positive sign for the MYIC and gives hope for future improvements. Funding is 

an essential aspect of the MYIC, particularly in the long term. Approximately 30% of local governments point out 

that in 2017 the funding for MYIC will increase and 8% intend to increase it by 2018. At the same time as a more 

important aspect for MYIC to strengthen, local governments mention the raising of external funds. Thereafter, the 

study recommends to improve MYIC’s and local government’s competences in raising 3rd party funding, supporting 

them through training and mutual exchange of experiences.
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IEVADS 

Laika posmā no 2011. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 31. martam tiek īstenota Latvijas un Šveices sadarbības 

programma “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”, kuras galvenais mērķis ir 

veicināt darba ar jaunatni attīstību, mazinot sociālo nevienlīdzību un atšķirības starp reģioniem un pašvaldībām 

Latvijā. Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros Latvijā tiek izveidoti 26 multifunkcionāli jauniešu 

iniciatīvu centri, īstenotas vairāk nekā 180 apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, organizēti 13 

jaunatnes jomas pasākumi un izstrādāti 15 metodiskā atbalsta materiāli. Programma tiecas sasniegt ilgtermiņa 

ietekmi uz darba ar jaunatni attīstību Latvijā, pilnveidojot jauniešu atbalsta tīklu reģionos, sekmējot jauniešu 

aktivitāti, motivāciju un līdzatbildību, kā arī jaunatnes darbinieku kompetences.  

Pētījuma par Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai 

mazattīstītos reģionos” ietvaros īstenoto aktivitāšu ietekmi uz vietējo sabiedrību (turpmāk – Pētījums) mērķis ir 

noteikt Programmas sasniegtos rezultātus, analizēt to ietekmi uz dažādām mērķa grupām, kā arī izvērtēt 

Programmas ietekmi ilgtermiņā jeb ilgtspēju. Analizējot Programmu kopumā un katru tās komponenti atsevišķi, 

pētījums tiecas rast atbildes uz sekojošiem jautājumiem: 

▪ sasniegto rezultātu atbilstība Programmas mērķiem; 

▪ Programmas ietekme uz jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un sabiedrību reģionos; 

▪ Programmas ietekme uz sociālo un ekonomisko situāciju reģionos; 

▪ Programmas ilgtspēja un komponenšu savstarpējā mijiedarbība; 

▪ Rekomendācijas multifunkcionālo jauniešu iniciatīvu centru tālākam atbalstam un attīstībai. 

Latvijas un Šveices sadarbības programma tās īstenošanas laikā ir bijis nozīmīgs jaunatnes politikas īstenošanas 

atbalsta instruments ne vien reģionos un pašvaldībās, kurās Programma ir tikusi īstenota, bet arī nacionālā 

mērogā. Līdz ar to, šis pētījums var kalpot ne tikai kā Programmas izvērtējums, bet sniegt vērā ņemamus ieskatus 

par jaunatnes politiku un darbu ar jaunatni Latvijā kopumā.  
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1. METODOLOĢIJA 

Pētījumā izvirzītais pamatuzdevums ir pētīt, izvērtēt un sniegt konstruktīvus secinājumus par Latvijas un Šveices 

sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros īstenoto 

komponenšu ietekmi Programmas mērķu un rezultātu sasniegšanā, tajā skaitā ietekmi uz vietējo sabiedrību, kā arī 

izteikt rekomendācijas jaunizveidoto multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru turpmākai darbībai un attīstības 

virzieniem. Šajā nodaļā ir aprakstīta pētījuma ietvaros izmantotā metodoloģija, tajā skaitā pētījuma konceptuālā 

struktūra sasaistē ar Programmas mērķiem, izmantotās pētniecības metodes un aktivitātes, kas izvēlētas un 

īstenotas saskaņā ar pētījumā izvirzītajiem darba uzdevumiem. 

1.1. Pētījuma ietvarstruktūra 

Programmas virsmērķis jeb ilgtermiņa mērķis ir mazināt sociālo nevienlīdzību un atšķirības starp attīstītajiem un 

mazāk attīstītajiem reģioniem. Lai sasniegtu šo virsmērķi, Programma ietver divas komponentes: 

▪ multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveide, kas ar neformālās izglītības metodēm veicina atbalstu 

jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētus pasākumus un piedāvājot iespējas brīvā laika 

lietderīgai izmantošanai, kā arī darbojas kā informācijas ieguves punkts un atbalsta vieta jaunatnes 

organizāciju aktivitātēm; 

▪ apmācību un pasākumu (t.sk. reģionālas un starptautiskas konferences, reģionālie un nacionālie forumi) 

jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem īstenošana, kā arī metodisko apmācību materiālu izstrāde. 

Attēlā zemāk “Pētījuma ietvarstruktūra” vienkopus ir atspoguļoti Programmas mērķi, mērķa grupas, veicamā 

pētījuma konceptuālais plāns, ietekmes novērtējuma avoti un paredzamie rezultāti. 

1.attēls: Pētījuma ietvarstruktūra. 

(Avots: autoru izstrādāts) 

PĒTĪJUMS PAR LATVIJAS UN ŠVEICES SADARBĪBAS PROGRAMMAS  

„ATBALSTS JAUNATNES INICIATĪVU ATTĪSTĪBAI ATTĀLOS VAI MAZATTĪSTĪTOS REĢIONOS”  

IETVAROS ĪSTENOTO AKTIVITĀŠU IETEKMI UZ VIETĒJO SABIEDRĪBU  

PROGRAMMAS MĒRĶI: 

Virsmērķis: 

Mazināt sociālo 

nevienlīdzību un atšķirības 

starp attīstītiem un 

mazattīstītiem reģioniem. 

 

Komponenšu mērķi: 

1. Izveidot multifunkcionālus jauniešu iniciatīvu centrus perifērās 

pašvaldībās; 

2. Nodrošināt apmācības, pasākumus un metodiskos materiālus 

jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, lai sekmētu 1) sabiedriski aktīvo 

jauniešu skaitu perifērās pašvaldībās un 2) jauniešu centru ilgtspēju. 

PROGRAMMAS MĒRĶA GRUPAS: 

Tiešā mērķa grupa: 

 Jaunieši; 

 Jaunatnes darbinieki.  

Netieši iesaistītā mērķa grupa – vietējā sabiedrība: 

 pašvaldība, izglītības iestādes, jauniešu vecāki un pašvaldības 

iedzīvotāji. 

PĒTĪJUMA PLĀNS, IETEKMES NOVĒRTĒJUMS UN REZULTĀTI: 

PĒTĪJUMA PLĀNS:  

1. Sekundāro datu 

apkopošana un analīze; 

2. Primāro datu ievākšana; 

3. Primāro datu analīze; 

IETEKMES AVOTI: 

1. MJIC; 

2. Apmācības;  
3. Pasākumi; 

IETEKMES REZULTĀTI:  

1. Situācija pirms un pēc 

ietekmes avotiem; 

PĒTĪJUMA REZULTĀTI: 

1. Apkopota informācija par 

ietekmes avotiem; 



JSPA | Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietekmi uz vietējo sabiedrību   14 

©
 D

y
n
a
m

ic
 U

n
iv

e
rs

it
y
, 
2
0
1
7

 

 

4. Iesaistīto grupu 

vajadzību izpēte un 

priekšlikumu analīze; 

5. Iegūto datu analīze 

konstruktīvu 

rekomendāciju 

sniegšanai. 

4. Metodiskie 

materiāli. 

2. Tiešās mērķa grupas 

viedoklis un vajadzību 

izpēte; 

3. Vietējās sabiedrības 

viedoklis un vajadzību 

izpēte; 

4. Mijiedarbība ar 

stratēģiskās plānošanas 

dokumentiem. 

2. Izvērtējums par MJIC, 

apmācībām un 

pasākumiem kopumā; 

3. Programmas rezultātu 

apkopojums un analīze; 

4. Konstruktīvas 

rekomendācijas par 

atbalstāmajām 

aktivitātēm un turpmāk 

veicamajiem 

pasākumiem.  

Kā atspoguļots 1.attēlā, Programmas komponentes veido 4 veidu ietekmes avoti: (1) multifunkcionālie jauniešu 

iniciatīvu centri, (2) apmācības, (3) pasākumi un (4) metodiskie materiāli. Pētījuma gaitā tika vērtēta šo minēto 4 

objektu ietekme uz mērķa grupu un vietējo sabiedrību, kā arī to loma programmas mērķu sasniegšanā. Papildus 

tam, sadarbībā ar JSPA tika konkretizēti ietekmes rezultātu veidi, kas ir būtiski programmas ietekmes novērtējumā. 

Proti, pētījuma ietvaros tika (1) salīdzināta situācija pirms un pēc ietekmes avotu ieviešanas, ņemot vērā datu 

pieejamību un iepriekš veiktos saistīto datu mērījumus šim un citiem nolūkiem, (2) izpētīts tiešās mērķa grupas 

(jauniešu un jaunatnes darbinieku) viedoklis un vajadzības saistībā ar programmu, (3) izpētīts vietējās sabiedrības 

(attiecīgo pašvaldību, izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju, iedzīvotāju) viedoklis un vajadzības saistībā ar 

programmu, (4) izpētīti ar projektu saistītie pašvaldības, reģionālā un nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti, 

analizējot kontekstā ar Programmas sasniegtajiem un paredzētajiem rezultātiem. 

1.2. Pētījumā izmantotās pētnieciskās metodes 

Saskaņā ar doto darba uzdevumu pētījumā ir izmantotas savstarpēji papildinošas gan kvalitatīvās, gan 

kvantitatīvās datu ievākšanas, apkopošanas un analīzes metodes, kuras detalizētāk aprakstītas 1.tabulā 

“Izmantoto pētniecisko metožu kopsavilkums”. Vajadzību un priekšlikumu izpēte kopā ar primāro un sekundāro 

datu analīzi nodrošina pārskatāmu programmas informācijas apkopojumu un konstruktīvu rekomendāciju izstrādi. 

1.tabula: Izmantoto pētniecisko metožu kopsavilkums. 

N.p.k. METODE PĒTNIECISKO DARBĪBU IZVĒRSUMS  

1. Tiesību aktu 

un citu 

dokumentu 

analīze 

Tiesību un citu dokumentu analīze aptvēra sekojošas komponentes: 

▪ Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likums; 

▪ Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumi Nr.273 „Latvijas un Šveices 

sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība”; 

▪ Ministru kabineta 2007.gada 04.decembra noteikumi Nr.839 „Par Latvijas 

Republikas valdības un Šveices Konfederācijas padomes ietvarlīgumu par 

Latvijas-Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo 

atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā”; 

▪ Īstenošanas līgums Nr. CH07 par sadarbības programmas īstenošanu, noslēgts 

2011.gada 26.augustā; 

▪ Sadarbības programmas līgums (angļu valodā); 

▪ Sadarbības programmas apakšprojektu standartlīgums. 

2.  Kvantitatīva 

anketēšana 

Sabiedriskās domas pētījums jeb aptauja tika īstenota laika periodā 11.01.2017. – 

16.01.2017. un tajā piedalījās 1005 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem. 

Aptaujas anketa un tās rezultāti atspoguļoti šī pētījuma 13. pielikumā, kā arī ir 

izmantoti kopējā Programmas ietekmes un ilgtspējas izvērtējumā. 

3. Patstāvīgi 

sagatavotas 

aptaujas 

Pētījuma ietvaros tika īstenotas kopskaitā 4 patstāvīgi sagatavotas un tiešsaistē 

organizētas aptaujas, aptverot gan tiešo mērķa grupu, gan vietējo sabiedrību. Īstenoto 

aptauju rezultāti integrētā veidā izmantoti visa izvērtējuma ietvaros, vienlaikus katrs 

atsevišķi ir apskatāms pētījuma pielikumos, kā tas norādīts zemāk:  
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N.p.k. METODE PĒTNIECISKO DARBĪBU IZVĒRSUMS  

▪ MJIC vadītāju un darbinieku aptauja tika īstenota laika periodā 14.12.2016. – 

30.01.2017. un tajā piedalījās 26 respondenti no visiem 26 Programmas ietvaros 

izveidotajiem centriem (aptaujas anketa un rezultāti – 9.pielikums); 

▪ Jauniešu, kuri apmeklē MJIC, aptauja tika īstenota laika periodā 14.12.2016. – 

30.01.2017. un tajā piedalījās 304 jaunieši no 24 Programmas ietvaros 

izveidotajiem centriem, tajā skaitā 31 no Kurzemes, 117 no Latgales, 37 no 

Pierīgas, 69 no Vidzemes un 47 no Zemgales, bet 3 jaunieši nenorādīja savu 

atrašanās reģionu (aptaujas anketa un rezultāti – 10.pielikums); 

▪ Pašvaldību, kur Programmas ietvaros izveidoti MJIC, pārstāvju aptauja tika 

īstenota laika periodā 17.01.2017. – 2.02.2017. un tajā piedalījās 27 respondenti 

no 25 pašvaldību iestādēm, tajā skaitā pašvaldību vadības pārstāvji, JLS un citi 

(aptaujas anketa un rezultāti – 11.pielikums); 

▪ Izglītības iestāžu pārstāvju aptauja tika īstenota laika periodā 17.01.2017. – 

2.02.2017. un tajā piedalījās 44 respondenti no 36 izglītības iestādēm 19 

pašvaldībās, tajā skaitā četri no Kurzemes, 10 no Latgales, 6 no Pierīgas, viens 

no Rīgas, 12 no Vidzemes un 10 no Zemgales, bet 1 no aptaujātajiem nenorādīja 

savu reģionu (aptaujas anketa un rezultāti – 12.pielikums). 

4. Padziļinātas 

intervijas 

▪ Padziļināta, daļēji strukturēta klātienes intervija ar Pasūtītāju: Vladislava Šķēle 

(JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja). 

▪ Padziļinātas, daļēji strukturētas klātienes intervijas ar ekspertiem un iesaistītajām 

pusēm (alfabēta secībā):  

► Aija Riba, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības 

departamenta direktore vietniece jaunatnes jomā; 

► Ginta Salmiņa, Rīgas plānošanas reģions, Nodibinājums “Baltijas 

Reģionālais fonds”; 

► Inese Šubēvica, Latvijas Jaunatnes padome, izpilddirektore, Projektu 

programmas direktore; 

► Marika Arkliņa, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un 

attīstības departamenta vecākā referente; 

► Olita Bērziņa, Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijas Republikā 

Šveices ieguldījuma Latvijai, Igaunijai un Lietuvai biroja programmas 

vadītāja; 

► Sanda Brūna, Ghetto Games, projektu vadītāja. 

5. Statistikas 

datu analīze 

Statistikas datu sekundāra analīze, kas izmantota vairāku ar pētījuma priekšmetu 

saistītu aspektu izvērtējumā, tika īstenota apkopojot datus no sekojošiem avotiem: 

▪ MJIC sniegtie dati (t.sk., dati par centra darbību, apmeklētāju skaits); 

▪ NVA dati (nodarbinātības dati); 

▪ CSP dati (iedzīvotāju dati un jauniešu skaits); 

▪ RAIM dati (sociāli-ekonomiskie rādītāji, t.sk. trūcīgās ģimenes, noziedzība); 

▪ IZM dati (t.sk., izglītojamo skaits, jauniešu skaits, izglītības iestāžu darbības dati); 

▪ PMLP dati (iedzīvotāju skaits, jauniešu skaits pašvaldībās). 

6. Iepriekš 

veiktu 

pētījumu, 

izvērtējumu 

un datu 

apkopojumu 

sekundāra 

analīze 

▪ Socioloģisko pētījumu institūta 2010. gadā veiktais priekšizpētes ziņojums 

“Pētījums par jauniešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos vai 

mazattīstītos reģionos”. 

▪ Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Latvijas un Šveices 

sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai 

mazattīstītos reģionos” izvērtēšana 2011. - 2013. gada periodā. 

▪ Izglītības un zinātnes ministrijas 2015. gada pētījums „Darba ar jaunatni situācijas 

izpēte pašvaldībās un darba ar jaunatni attīstības modeļu izstrāde.”  

▪ Izglītības un zinātnes ministrijas 2015. gada apkopojums “Jaunatnes politikas 

prioritātes nacionālā un Eiropas līmenī  2015. gadā”. 
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N.p.k. METODE PĒTNIECISKO DARBĪBU IZVĒRSUMS  

▪ SIA Excolo Latvia 2015. gadā izstrādāta “Valsts informatīvā lapa par jaunatnes 

politiku Latvijā”. 

▪ Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes 2014. gadā veikts pārskats 

“Jaunieši Latvijā”. 

▪ Izglītības un zinātnes ministrijas publiskie gada pārskati laika periodam 2010.-

2015. gads. 

7. Gadījumu 

izpētes 

▪ Gadījumu izpētes, izlasi veidojot saskaņā ar Pasūtītāju saskaņotiem kritērijiem, 

tika īstenota trijos īpaši izvēlētos MJIC: Burtnieku novada MJIC (Vidzemes 

plānošanas reģions), Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu 

centrs (Zemgales plānošanas reģions) un Aizputes novada jauniešu centrs 

„IDEJU MĀJA” (Kurzemes plānošanas reģions). 

▪ Papildus statistikas datu analīzei, gadījumu izpētes nolūkos tika īstenotas 

padziļinātas, daļēji strukturētas klātienes intervijas ar iesaistīto un ieinteresēto 

pušu pārstāvjiem, tajā skaitā MJIC vadītājs un darbinieki, novada domes vadība, 

izglītības un sociālās jomas vadītāji, izglītības iestāžu vadītāji, novadā esošo NVO 

pārstāvji, kā arī skolēnu un jauniešu pārstāvji. Detalizēts intervēto personu 

saraksts pieejams katra gadījumu izpētes aprakstā, kas pievienots šī pētījuma 6. 

pielikumā.  

▪ Gadījumu izpētes rezultāti katrā novadā atsevišķi atspoguļoti šī pētījuma 6. 

pielikumā, kā arī atbilstoši izvērtējuma tēmām integrēti pētījuma ziņojumā. 

8. Pasūtītāja 

apkopotās 

informācijas 

analīze 

Pētījuma ietvaros pie Pasūtītāja klātienē, kā arī saņemot informāciju elektroniski, tika 

analizēti sekojoši ar pētījuma kontekstu saistīti dokumenti: 

▪ Programmas ietvaros īstenoto apmācību un pasākumu atskaites; 

▪ Sadarbības programmas apakšprojektu (komponentprojektu) iesniegumi; 

▪ Apakšprojektu starpposma un noslēguma pārskati; 

▪ MJIC rezultātu ilgtspējas pārskati; 

▪ Programmas ietvaros izstrādātie metodiskie materiāli. 

9. Fokusgrupu 

diskusijas 

▪ Pētījuma ietvaros tika īstenotas divas fokusgrupu diskusijas ar tiešo mērķa grupu: 

viena ar MJIC vadītājiem un darbiniekiem (24.11.2016., Rāmavā) un otra ar 

jauniešiem (26.01.2017., Elejā). 

▪ Fokusgrupu diskusiju darba kārtības un norises kopsavilkumi atspoguļoti šī 

pētījuma pielikumos: MJIC vadītāju un darbinieku diskusija – 7.pielikumā un 

jauniešu diskusija – 8.pielikumā. 

▪ Papildus tam, katras fokusgrupas diskusijas noslēgumā tika īstenota rakstiska 

aptauja iesaistītajai mērķa grupai, kuru rezultāti integrēti kopējā pētījuma darbā. 

Papildus tabulā minētajam, pētījuma ietvaros ir izstrādāts ietekmes novērtējuma indikatoru modelis ar kopumā 16 

indikatoriem un 41 apakšindikatoru, kas primāri izmantots, lai veidotu visaptverošu un savstarpēji saskaņotu 

pētījuma instrumentāriju, proti, definētu aptaujas anketu un padziļināto interviju jautājumus, izstrādātu datu 

pieprasījumus jauniešu centriem, organizētu fokusgrupu diskusiju norisi, īstenotu gadījumu izpētes un strukturēti 

analizētu primāros un sekundāros, t.sk. arī statistikas, datus, un, izrietoši, izmērītu Programmas un tās ietvaros 

īstenoto komponenšu sasniegtos rezultātus un efektivitāti. Ietekmes novērtējuma indikatoru modelis ir atspoguļots  

šī pētījuma 14. pielikumā. 

1.3. Programmas ilgtspējas un komponenšu mijiedarbības 
izvērtējums 

Ņemot vērā, ka viens no būtiskiem Programmas izvērtējuma aspektiem ir tās ietvaros realizēto aktivitāšu ilgtspēja, 

šī pētījuma ietvaros tā tika analizēta saskaņā ar 1993. gadā radīto “Uz aktīviem balstīto kopienu attīstības modeli” 

(angļu val. – Asset-Based Community Development model, ABCD modelis), kas ir balstīts uz 5 savstarpēji saistītām 

komponentēm: resursi, veicinātāji, ietekme, iesaiste un atbalsts, kā tas atspoguļots 2.attēlā.  
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Sekmīgā pasaules praksē piecos kontinentos ABCD modeļa pieeja arvien biežāk aizstāj “Uz vajadzībām balstīto 

kopienas attīstības modeli” (Needs-Based Community Development model, NBCD modelis), kur kopienas 

dalībnieks tiek uztverts kā pasīvs atbalsta saņēmējs (klients). ABCD modeļa pamatā, savukārt, ir pieņēmums, ka 

katrā kopienā jau ir aktīvi jeb vērtīgi elementi ar potenciālu tikt izmantotiem kopienas attīstībai. Pretēji NBCD, ABCD 

kontekstā politikas veidotāju uzdevums ir identificēt un aktivizēt kopienas esošos aktīvus un tikai tad identificēt un 

nodrošināt trūkstošos elementus. Šī pētījuma un reģionālās attīstības kontekstā, pirmkārt, tas nozīmē identificēt 

un stiprināt jau esošos faktorus, kas sekmē jauniešu un vietējās sabiedrības motivāciju un iespējas iesaistīties 

novada attīstībā un tikai, otrkārt, nodrošināt jaunus motivējošos elementus un iespējas. 

2. attēls: Programmas ilgtspējas modeļa konceptuāls atainojums. 

(Avots: autoru izstrādāts) 

Lai pētījuma nolūkos piemērotu augstāk minētā ABCD modeļa pieeju ar mērķi izvērtēt Programmas ilgtspēju, dotie 

modeļa elementi izmantoti sekojošā interpretācijā: 

1. Resursi: ABCD modelī resursi ir ne tikai materiāla/finansiāla rakstura, svarīgu lomu ABCD resursu 

komponentē ieņem nemateriālie resursi, ko nodrošina sabiedrības atbalsts – vietējās sabiedrības aktīva 

vai pasīva iesaiste Programmas ilgtspējas nodrošināšanā. Aktīva iesaiste ir sabiedrības pārstāvju 

līdzdalība Programmas aktivitātēs (apmācībās, pasākumos, MJIC aktivitātēs). Pasīva iesaiste ir 

sabiedrības pārstāvju pozitīvs viedoklis par programmu, programmas mērķu atbalsts un popularizēšana. 

2. Veicinātāji: Primārie ietekmes veicinātāji (kompetenti darbinieki) un sekundārie ietekmes veicinātāji 

(metodiskie materiāli) ir saikne, kas izmanto resursus, lai nodrošinātu paredzēto ietekmi. Sākotnējā stadijā 

primārais fokuss ir uz kompetentu darbinieku attīstību, metožu pielietojumu praksē vietējā kopienā un 

attiecīgo secinājumu iegūšanu. Vēlāk, programmas pieejai nostiprinoties un gatavojoties rezultātu 

izplatīšanai plašākā mērogā un ilgākā laika periodā, pieaug arī metodisko materiālu loma. NBCD modelī 

metodiskos materiālus nodrošina ārēji eksperti un materiālu uzdevums ir mērīt darbinieku kompetenču 

attīstību. ABCD modelī materiālu uzdevums ir mijiedarboties ar darbinieku pieredzi konkrētā kopienā un 
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attīstīties, balstoties uz šo pieredzi. Tādējādi, darbinieku pieredze kļūst par materiālu un kompetenču 

sastāvdaļu. 

3. Ietekme: Programmas ietvaros ir realizētas divas ietekmes aktivitātes: (1) jauniešu iniciatīvu centru 

izveide un (2) apmācību un pasākumu īstenošana. MJIC auditorija ir jaunieši, caur kuru iesaisti jauniešu 

centri vēlāk ietekmē arī vietējo sabiedrību. Savukārt, apmācību un pasākumu mērķauditorija ietver gan 

jauniešus un jaunatnes darbiniekus, gan vietējās sabiedrības (pašvaldības un izglītības iestāžu) 

pārstāvjus, ietekmējot vietējo sabiedrību gan tieši, gan pastarpināti – caur ietekmi uz jauniešiem. 

4. Iesaiste: Tiešas un pastarpinātas ietekmes rezultātā, programma sasniedz jauniešu un vietējās 

sabiedrības iesaisti pieejamajās aktivitātēs, programmas attīstībā un popularizēšanā. Ilgtspējīga iesaiste 

ir cieši saistīta ar ilgtspējīga sabiedrības atbalsta nodrošināšanu, kas savukārt palīdz nodrošināt 

nemateriālus resursus programmas turpināšanai, kā arī pastarpināti ietekmē materiālo resursu 

nodrošinājumu. 

5. Atbalsts: Plānošanas sinerģija nodrošina programmas stratēģisko atbalstu, kā arī paver iespējas piesaistīt 

publisko finansējumu programmas turpināšanai. Cieša programmas komponenšu saikne ar attiecīgajiem 

plānošanas dokumentiem pašvaldības, reģionālajā un nacionālajā līmenī ļauj sadarboties ar līdzīgām 

programmām finansējuma piesaistei, ietekmēt lēmumus un nodrošināt plānveidīgu attīstību ilgākā laika 

periodā. Līdzīgs modelis var tikt pielietots arī privāta atbalsta izmantošanai. Šeit gan jāņem vērā, ka 

privātu atbalstītāju intereses ne vienmēr saskanēs ar programmas attīstības prioritātēm un šīs saskaņas 

nodrošināšana var tikt apgrūtināta, ja programmu finansē vairāki atbalstītāji ar mērķiem, kas var daļēji 

pārklāties un var arī atšķirties. 

Papildus augstāk minētajam, būtiski atzīmēt, ka tādām Programmas komponentēm kā jauniešu iniciatīvu centri, 

apmācības un pasākumi ir savstarpēji saistīta un papildinoša loma dažāda plašuma un dziļuma ietekmes 

nodrošināšanā, savukārt, metodiskajiem materiāliem ir atbalstoša loma teju visu Programmas komponenšu 

īstenošanā, kā tas atspoguļots 3.attēlā, parādot to savstarpējo papildinātību un mijiedarbību. 

3.attēls: Programmas komponenšu novērtējuma modelis. 

(Avots: autoru izstrādāts) 

Attēlā atspoguļotā izpratne un pieeja izrietoši izmantota kā pamats, lai pētījuma ietvaros izvērtētu Programmas 

ietvaros īstenoto aktivitāšu ietekmi sekojošā tvērumā un interpretācijā: 

▪ Jauniešu iniciatīvu centri ir primāri orientēti uz ciešu tiešās mērķa grupas, proti, jauniešu iesaisti. Lai 

sasniegtu paredzēto ietekmi sabiedrībā, jauniešu iniciatīvu centriem ir svarīgi, ka vietējie jaunieši ne tikai 

zina par MJIC un atbalsta tā vērtības, bet arī regulāri to apmeklē, iesaistās centra esošajos projektos, 

piedāvā jaunas aktivitātes, apgūst vērtīgas kompetences, izrāda iniciatīvu ārpus centra, stiprina 

programmas mērķus sabiedrībā. 

▪ Apmācības ir primāri orientētas uz tiešās mērķa grupas (jauniešu) un tās primāro atbalstītāju (jaunatnes 

darbinieku) iesaisti. Apmācības ir mazāk fokusētas uz ietekmes dziļumu: apmācību dalībnieki netiek 

mudināti regulāri sadarboties ar apmācību vadītājiem. Apmācību uzdevums ir nodrošināt dalībniekus ar 

noteiktām kompetencēm. Apmācību rīkotāji paredz un pieņem, ka daļa dalībnieku apmeklēs tikai vienu 

vai dažas apmācības noteiktu kompetenču stiprināšanai, kamēr cita daļa apmeklēs vairākas apmācības, 

lai stiprinātu vairākas kompetences. Dalībnieki tiek mudināti realizēt jauniegūtās kompetences savā 
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primārajā iesaistes vidē: jauniešu iniciatīvu centrā, skolā, brīvprātīgajā darbā, NVO vai uzsākot savus 

iniciatīvu projektus novada attīstībai. 

▪ Pasākumi ir primāri orientēti uz programmas vērtību popularizēšanu, sabiedrības iesaisti, iespēju 

piesaistīt interesentus programmas aktivitātēm. Kaut arī iesaistes dziļums ir svarīgs un pasākumos tiek 

iesaistīti sadarbības partneri un lēmumu pieņēmēji, pamata fokuss ir uz ietekmes plašumu – panākt pēc 

iespējas vairāku sabiedrības pārstāvju informētību un atbalstu programmas idejām un aktivitātēm. 

▪ Metodiskie materiāli ir atbalsta komponente, kas palīdz mērķa grupām iesaistīties jaunatnes iniciatīvu 

centos, apmācībās un pasākumos. Labi sastādīti, popularizēti un aktualizēti metodiskie materiāli palīdz 

mērogot programmas metodes ar minimālu dalībnieku iesaisti klātienes apmācībās. Kvalitatīvi mācību 

materiāli aizstāj informācijas nodošanu un klātienē pavadītais laiks tiek izmantots lietderīgākām 

aktivitātēm – pieredzes diskusijām, jautājumiem par materiālos paustajām idejām un piedāvājumu 

apkopošanai materiālu aktualizēšanai. 

1.4. Pētījuma ierobežojumi 

Ietekmes izvērtējuma ierobežojumi:  

▪ Programmas ieviešanas sākumā netika definēti un iesaistītajām pusēm komunicēti Programmas 

komponenšu veiksmes faktori, tajā skaitā, ietekmes rādītāji un rādītāji sociālo un ekonomisko atšķirību 

mazināšanai, kas apgrūtina iespēju veikt pilnvērtīgu Programmas izvērtējumu. Lai risinātu šo 

ierobežojumu, pētījuma ietvaros tika izstrādāts indikatoru modelis, kas galvenokārt izmantots, lai veidotu 

visaptverošu un savstarpēji saskaņotu pētījuma instrumentāriju, un, izrietoši, mērītu Programmas un tās 

ietvaros īstenoto komponenšu sasniegtos rezultātus un to efektivitāti. 

▪ Programmas ieviešanas sākumā netika veikts tā brīža ietekmes rādītāju kvantitatīvais mērījums, tajā 

skaitā, tādu rādītāju mērījums kā sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšana, kas apgrūtina iespēju 

pilnvērtīgi interpretēt Programmas sasniegto ietekmi, jo īpaši kvantitatīvi pamatotos mērījumos. Lai 

risinātu šo ierobežojumu, pētījuma ietvaros veiktais ietekmes izvērtējums galvenokārt balstās kvalitatīvā 

iesaistīto pušu viedokļu un novērtējuma izpētē. 

Mērķa auditorijas vajadzību izvērtējuma ierobežojumi:  

▪ Pētījumā nav iekļauta un analizēta tā potenciālā MJIC, kā arī apmācību, pasākumu un metodisko 

materiālu tiešā mērķa auditorija, kas nav sasniegta ar līdz šim pastāvošajām Programmas aktivitātēm. 

Proti, jauniešu aptaujā piedalījās tie jaunieši, kur šobrīd apmeklē jauniešu centrus, savukārt, netika 

aptaujāti tie, kuri jauniešu centru pakalpojumus neizmanto, līdz ar to nav izzinātas šīs mērķa grupas 

potenciālās vajadzības. 

Datu interpretācijas ierobežojumi:  

▪ Respondentu izvēlētā pieeja, sniedzot atbildes uz dažiem aptaujas anketu jautājumiem (galvenokārt tiem, 

kur respondenti tika aicināti sniegt procentuālas atbildes), ir radījusi zināmus ierobežojumus dažu 

kvantitatīvo datu salīdzināšanā. Lai mazinātu šo ierobežojumu, analīzē iegūtie rezultāti tika izlīdzināti un 

kopumā tas neliedza raksturot būtiskās tendences. 

▪ Kaut arī MJIC vadītāju un darbinieku aptaujā piedalās visu 26 centru pārstāvji un dati tiek analizēti 

apkopojumā, tomēr atzīmējams, ka atsevišķu jauniešu centru vērtējums bijis krasi atšķirīgs. Var pieņemt, 

ka to nosaka gan šo centru darbības individuālās īpatnības, gan arī aptaujājamo personu attieksme pret 

savu darbu un tā vidi. Lai risinātu šo ierobežojumu, analīzē iegūtie rezultāti tika savstarpēji salīdzināti ar 

citu aptauju viedokļiem un tika izsvērts doto apgalvojumu ietekmes nozīmīgums.  

Datu pieejamības ierobežojumi:  

▪ Nacionālā līmenī visam pētījumā aptveramajam periodam trūkst sistemātiski apkopoti dati par vairākiem 

ar jaunatnes jomu saistītiem aspektiem (piemēram, jauniešu skaits dalījumā pa dažādām vecuma grupām 

novadu griezumā, jauniešu nodarbinātības dati novadu griezumā pa gadiem kopš 2010. līdz 2016. gadam, 

u.c.). Līdz ar to dažu aspektu analīzē nav iekļauti pilnīgi visi MJIC, pašvaldības un novadi, jo atsevišķi dati 

par atsevišķiem MJIC vai pašvaldībām nav bijuši pieejami. 

▪ Lielā MJIC vadītāju un darbinieku mainība ir radījusi ierobežojumus optimālai lokāla rakstura datu 

savākšanai. Informācijas un datu apstrāde un uzglabāšana MJIC ir pilnībā atkarīga no darbinieku 
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iespējām un intereses, un pētījuma ietvaros secināts, ka vairums gadījumos darbinieku mainības rezultātā 

dati netiek nodoti tālāk, nākamajiem darbiniekiem. 

▪ Daļa sekundāro datu (piemēram, apmācību un pasākumu dalībnieku anketas / vērtējums / atgriezeniskā 

saikne, apmācību organizētāju / vadītāju atskaites, MJIC ilgtspējas pārskati, u.c.) ir pieejami tikai drukātā 

formātā JSPA telpās, kas ierobežo sekundāro datu pieejamību un apgrūtina to elastīgu izmantošanu 

efektīvai pētījuma veikšanai. 

▪ Dati par apmācību un pasākumu dalībniekiem nav pieejami apkopotā un elektroniskā veidā, kas ierobežo 

iespējas veikt uzskatāmu šo datu izvērtējumu, piemēram, veikt dalībnieku profila un apmeklētības analīzi.   

2. LATVIJAS – ŠVEICES 
SADARBĪBAS PROGRAMMA 

Balstoties uz 2006. gada 27. februārī noslēgto Saprašanās memorandu starp Šveices Konfederācijas padomi un 

Eiropas Kopienu par Šveices finansiālās palīdzības novirzīšanu 12 jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, 

Latvijai tika paredzēts atbalsts 49,7 milj. EUR apmērā, kuru bija plānots apgūt, īstenojot Latvijas – Šveices 

sadarbības programmu1. Programmas prioritātes “Reģionālās attīstības iniciatīvas attālos un mazattīstītos 

reģionos” ietvaros ir noteikts mērķis “Atbalstīt jaunatnes attīstību”, un tā sasniegšanai izstrādāta Programma 

“Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”. Programmas īstenošanai, kura tika 

uzsākta 2011. gada 1. jūnijā un noslēgsies 2017. gada 31. martā, ir piešķirti 3,29 milj. EUR. Programmas galvenais 

uzdevums ir veicināt darba ar jaunatni attīstību, mazinot sociālo nevienlīdzību un atšķirības starp reģioniem un 

pašvaldībām Latvijā. 

2010. gadā Programmas izstrādes periodā veiktā jaunatnes jomas priekšizpēte parāda, ka Latvijas mazpilsētās un 

pagastos jauniešiem ir ierobežotas brīvā laika pavadīšanas iespējas: interešu izglītības piedāvājums ir neliels, 

savukārt izklaides iespējas ir sezonālas vai arī to nav vispār2. Esošajā situācijā jauniešu centru izveide mazpilsētās 

un pagastos tiek saskatīta teju kā vienīgā iespēja jaunietim saturīgi pavadīt brīvo laiku ārpus mājām. Lai arī līdz 

2010. gadam dažādās Latvijas pašvaldībās darbojās kopskaitā jau 79 jauniešu centri3, 44% priekšizpētē aptaujāto 

jauniešu nezināja, vai tuvākajā apkārtnē darbojas jauniešu centrs, 26% bija apmeklējuši jauniešu centru dažas 

reizes un tikai 9% darīja to regulāri. Tajā pat laikā, 77% aptaujāto jauniešu norādīja, ka centru darbība ir vajadzīga, 

tostarp kā īpaši pozitīvu to vērtēja tie jaunieši, kas centrus jau apmeklēja. Veiktā aptauja apstiprināja darba ar 

jaunatni nozīmi, un mudināja Programmas veidotājus izšķirties par atbalstu jauniešu centru tīklojuma 

paplašināšanai – jaunu centru izveidei un esošo stiprināšanai attālos un mazattīstītos novados Latvijā. Papildus 

tam, priekšizpētē atklājās, ka, pēc jauniešu domām, par nozīmīgu centru funkciju būtu jākļūst apmācībām. 

Veidojot Latvijas – Šveices sadarbības programmu, ir ņemti vērā priekšizpētē gūtie secinājumi un attiecīgi 

Programma piedāvā divas komponentes: (1) multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveide piecos plānošanas 

reģionos Latvijā un (2) apmācību, pasākumu un metodisko materiālu nodrošināšana jauniešiem un jaunatnes 

darbiniekiem. Programmas virsmērķis ir attālu un mazattīstītu reģionu sociāli-ekonomiskā attīstība, taču 

sasniedzamie rezultāti ir izteikti kvantitatīvos rādītājos, kas attiecas uz izveidoto centru, īstenoto apmācību, 

pasākumu un materiālu skaitu, kā arī apmācīto jauniešu un jaunatnes darbinieku aptvērumu. Paralēli tiem 

Programma tiecas veidot jauniešus atbalstošu vidi, kura stimulē jauniešu personisko izaugsmi, aktivitāti un 

sabiedrisko līdzatbildību, tādejādi veicinot sabiedrības integrāciju, pilsonisko līdzdalību un līdzsvarojot reģionu 

sociāl-ekonomisko attīstību. Informācija par Programmas mērķiem, sagaidāmajiem rezultātiem un to indikatoriem, 

kā arī plānoto ietekmi ir apkopota šī pētījuma 1.pielikumā. 

Programmas izstrādē un īstenošanā ir iesaistīti gan Latvijas, gan Šveices pārstāvji. Saskaņā ar Latvijas – Šveices 

sadarbības līgumu, Programmu uzraugošā institūcija ir Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Finanšu ministrija, 

savukārt par īstenošanu atbildīgā starpniekinstitūcija – LR Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM), bet 

Programmas faktiskā ieviešana ir deleģēta “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai” (turpmāk – JSPA). 

                                                           
1  Latvijas-Šveices sadarbības programmas mājas lapa www.swiss-contribution.lv, resurss skatīts 09.01.2017. 
2  Socioloģisko pētījumu institūts “Pētījums par jauniešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos vai 

mazattīstītos reģionos”, (2010). 
3  IZM publiskais pārskats par 2010. gadu. 
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Stratēģiski lēmumi par Programmas ieviešanu tiek pieņemti Uzraudzības komitejā, kura kā koleģiāla vadības 

institūcija sastāv no IZM, JSPA, Latvijas Pašvaldību savienības, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas, Plānošanas reģionu un Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvjiem. Kā konsultanti Uzraudzības komitejā 

piedalās arī Šveices Konfederācijas pārstāvji. Būtiska loma Programmas rezultātu sasniegšanā ir pašvaldībām, 

kas, iesaistoties Programmā, uzņemas ilgtermiņa saistības par jauniešu centru darbības nodrošināšanu un 

atbalstīšanu, atbilstoši Programmas nosacījumiem4. 

Latvijas – Šveices sadarbības programma piešķir būtisku nozīmi ietekmes ilgtspējas sasniegšanai. Pirmkārt, 

Programmas struktūra ir veidota tā, lai tās otrā komponente – apmācības, pasākumi un metodiskie materiāli – 

atstātu zināšanu un kompetenču bāzi darbam ar jaunatni arī pēc Programmas noslēgšanās. Tāpat, paredzēts, ka 

metodiskais atbalsts jaunatnes darbam pēc Programmas noslēgšanās tiks nodrošināts IZM jaunatnes politikas 

īstenošanas ietvaros, materiālu izstrādē iesaistot arī pašvaldības5. Otrkārt, Programmas nosacījumi paredz 

ilgtermiņa saistības pašvaldībām – tām jānodrošina Programmas ietvaros izveidoto jauniešu centru un tā 

aprīkojuma kalpošana jaunatnes darba vajadzībām vismaz 10 gadus pēc projekta īstenošanas. Lai panāktu centru 

un jaunatnes darba ilgtspēju, pašvaldībām jāsniedz “regulārs finansiāls, stratēģisks un metodisks atbalsts 

jaunatnes darbam”, t.sk. jānodrošina kapacitāte piesaistīt papildu finansējumu centra darbībai no dažādiem 

privātiem un sociāliem avotiem. 10 gadu periodā no jauniešu centra izveides brīža pašvaldībai katru gadu 

Programmu uzraugošajām institūcijām jāsniedz centra darbības rezultātu ilgtspējas pārskats. Pašvaldību 

kapacitāte īstenot Programmu tika vērtēta pieteikumu izvērtējuma posmā 2010. gadā. Ņemot vērā Programmas 

ilgtermiņu, būtiskākie Programmas īstenošanas riski ir saistīti tieši ar pašvaldību potenciālu atbalstīt centrus 

ilgtermiņā. Kā citi potenciālie riski identificēti arī jauniešu zemā interese un darbā ar jaunatni iesaistīto personu 

motivācijas trūkums, kā arī potenciālas laika un budžeta nobīdes projekta īstenošanā. 

                                                           
4  Programme Agreement “Support for Development of Youth Initiatives in Peripheral or Disadvantaged 

Regions”, apstiprināts 30.05.2011. 
5  Programme Agreement “Support for Development of Youth Initiatives in Peripheral or Disadvantaged 

Regions”, apstiprināts 30.05.2011. 
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JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRA 

 

 

 

I DAĻA:  MULTIFUNKCIONĀLIE JAUNIEŠU 
INICIATĪVU CENTRI 
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3. MJIC IZVEIDES UN DARBĪBAS 
ANALĪZE 

Šajā nodaļā tiek apskatīti Programmas pirmās komponentes īstenošanā izvirzītie mērķi un to izpilde. Tāpat, tiek 

analizēta MJIC darbība, atsevišķi izvērtēti būtiskākie resursi, kas nepieciešami sekmīgai centru darbībai – 

cilvēkresursi, jaunieši, finanšu resursi, sadarbības partneru atbalsts un centru infrastruktūra. Nodaļa aplūko arī 

MJIC piedāvāto pakalpojumu klāstu un īstenotās aktivitātes. Visbeidzot, nodaļā analizēta ar pašvaldību līdzdalība 

un atbalsts MJIC, kā arī to prakse darbā ar jaunatni. 

3.1. Plānotie un sasniegtie rezultāti  

Lai piedalītos Programmā un izveidotu MJIC, pašvaldībām tika izvirzīti šādi atbilstības kritēriji: 

▪ pašvaldība atrodas Latvijas mazattīstītā vai attālā apdzīvotā vietā; 

▪ iedzīvotāju skaits pašvaldībā nav mazāks par 5000 un lielāks par 50 000; 

▪ jauniešu skaits pašvaldībā ir vismaz 13% no visiem iedzīvotājiem; 

▪ pašvaldībai ir izstrādāts plānošanas dokuments, kurā ir iekļauta sadaļa par darbu ar jaunatni vai jaunatnes 

politikas īstenošanu un attīstību attiecīgajā pašvaldībā; 

▪ pašvaldība ir spējīga nodrošināt centra izveidi ārpus izglītības iestādes telpām; 

▪ pašvaldības izvēlētā centra ēka atbilst visiem priekšnoteikumiem, lai nodrošinātu centra darbības 

funkcijas.6 

Programmas nosacījumi paredzēja, ka MJIC var ietvert jauna centra izveidi vai esošā centra paplašināšanu, 

renovēšanu, labiekārtošanu un aprīkošanu ar inventāru. MJIC jāparedz sanitārā mezgla, virtuves un telpu 

nakšņošanai izbūve (skat. MJIC funkcionālo skici 3.pielikumā). Maksimālā Šveices puses finansiālā atbalsta 

summa ir ~100 000 EUR7, savukārt pašvaldībai jānodrošina ne mazāk kā 5% līdzfinansējums8. 

Programmai uzsākoties, tika saņemti projektu pieteikumi no 27 pašvaldībām, kuri, atbilstoši Programmas kritērijiem 

(norādīti apakšnodaļā 2.2. ”Programmas plānotie mērķi un ietekme”), tika novērtēti un sarindoti prioritārā secībā. 

16 no 27 pašvaldībām jau darbojās jauniešu centri, taču tiem bija nepieciešama renovācija vai paplašināšana, 

savukārt 11 pašvaldībās bija apzinātas jauniešu vajadzības, identificēti aktīvie jaunieši, tomēr finanšu resursu 

trūkuma dēļ centrs nebija izveidots9. Jaunu centru izveide lielākoties tika pamatota ar ierobežotām izklaides un 

atpūtas iespējām jauniešiem pašvaldībā, vairākas pašvaldības norādīja, ka centra izveide brīvā laika pavadīšanu 

papildinātu ar neformālās izglītības pasākumiem. Izvērtējot pieteikumus, Programma sākotnēji paredzēja 17 

multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveidi attālos un mazattīstītos reģionos, nosakot, ka katrā plānošanas 

reģionā jāizveido divi MJIC (kopā 10), savukārt septiņus MJIC bija paredzēts veidot neatkarīgi no plānošanas 

reģiona, bet balstoties uz pieteikuma novērtējumu (skat. 2. tabula).  

  

                                                           
6  Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai 

attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” 
komponentprojekta iesnieguma veidlapa. 

7  2 588 235,65 CHF jeb ~100 000 EUR pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa 1,06690 13.02.2017. 
8  www.swiss-contribution.lv 
9  Socioloģisko pētījumu institūts, “Pētījums par jauniešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos vai 

mazattīstītos reģionos” (2010). 
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2.tabula: Programmas ietvaros plānotie un izveidotie MJIC plānošanas reģionos un novados. 

(Avots: www.swiss-contribution.lv) 

RĪGAS 

PLĀNOŠANAS 

REĢIONS 

ZEMGALES 

PLĀNOŠANAS 

REĢIONS 

VIDZEMES 

PLĀNOŠANAS 

REĢIONS 

LATGALES 

PLĀNOŠANAS 

REĢIONS 

KURZEMES 

PLĀNOŠANAS 

REĢIONS 

 Novadi, kuros sākotnēji plānoti un izveidoti kopskaitā 17 MJIC: 

1. Kandavas 

novads 

2. Tukuma novads 

3. Salacgrīvas 

novads 

 

 

1. Jelgavas 

novads 

2. Ozolnieku 

novads 

3. Pļaviņu novads 

 

 

1. Madonas 

novads 

2. Burtnieku 

novads 

3. Kocēnu novads 

4. Rūjienas 

novads 

5. Alūksnes 

novads 

6. Gulbenes 

novads 

1. Dagdas novads 

2. Ilūkstes novads 

3. Līvānu novads 

1. Saldus novads 

2. Talsu novads 

 Novadi, kuros papildus plānotajam izveidoti vēl kopskaitā 9 MJIC: 

4. Saulkrastu 

novads 

4. Iecavas novads 

5. Jaunjelgavas 

novads 

7. Valkas novads 4. Rēzeknes 

novads 

5. Riebiņu novads 

6. Balvu novads 

 

3. Aizputes novads 

4. Skrundas 

novads 

 5 plānošanas reģionos kopā plānoti 17 MJIC un kopā izveidoti 26 MJIC 

Atbilstoši plānotajam, līdz 2014. gadam tika izveidoti 17 MJIC, taču Programmas gaitā radās finansiālas iespējas 

(pamatā balstoties uz finanšu ietaupījumu īstenotajos projektos) atbalstīt vairāk centrus, nekā sākotnēji plānots, 

tāpēc paredzētais centru skaits tika palielināts un to izveides laiks – pagarināts. Tā rezultātā līdz Programmas 

noslēgumam 2017. gadā Latvijā ir atvērti 26 MJIC (skat. 3.tabulu). Tādejādi secināms, ka sagaidāmie Programmas 

kvantitatīvie rezultāti attiecībā uz MJIC izveidi ir ne vien izpildīti, bet arī pārsniegti. Papildus tam secināms, ka ir 

sasniegti arī Programmas mērķi attiecībā uz reģionālo pārklājumu, proti, katrā plānošanas reģionā ir izveidoti vairāk 

nekā divi plānotie MJIC. Visvairāk centru ir izveidoti Vidzemes plānošanas reģionā (kopskaitā 7 MJIC), salīdzinoši 

mazāk – Rīgas un Kurzemes plānošanas reģionos (katrā 4 MJIC), Zemgales plānošanas reģionā tapuši pieci, 

savukārt Latgalē – seši MJIC. Kopumā centru reģionālais pārklājums vērtējams kā vienmērīgs un sabalansēts. 

MJIC izveides kalendārs atspoguļots 3. tabulā.  

3.tabula: Programmas ietvaros faktiski izveidotie MJIC. 

(Avots: JSPA) 

IZVEIDES GADS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Izveidoto MJIC skaits 

katrā gadā 

(kopā 26) 

3 10 3 1 5 4 

Katrā gadā izveidoto 

MJIC atrašanās vieta 

Tukums 

Ilūkste 

Saldus 

Burtnieki 

Kandava 

Madona 

Pļaviņas 

Alūksne  

Dagda 

Gulbene 

Ozolnieki 

Salacgrīva 

Talsi 

Līvāni Jaunjelgava 

Iecava 

Riebiņi  

Rogovka 

(Rēzeknes 

novadā) 

Aizpute 

Balvi 

Saulkrasti 

Skrunda 

Valka 
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IZVEIDES GADS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rūjiena 

Eleja 

(Jelgavas 

novadā) 

Kocēni 

Visās mazpilsētās vai pagastu centros, kuros ir izveidots MJIC, tas ir vienīgais jauniešu centrs tuvākajā apkārtnē. 

14 no 26 pašvaldībām, kurās Programmas ietvaros ir izveidots MJIC, tas ir vienīgais jauniešu centrs visā novadā.  

Latvijas – Šveices sadarbības programmas laikā izveidoto MJIC kartējums un to raksturojums ir aplūkojams 2. 

pielikumā. Tajā norādīta centra ģeogrāfiska atrašanās vieta, novada iedzīvotāju skaits un jauniešu īpatsvars 

pašvaldībā, kā arī sniegts īss katra centra raksturojums, t.sk. tā izveides (renovācijas) gads, budžets, apmeklētāju 

skaits un infrastruktūras dati (sanitārais mezgls, virtuve, gultasvietas). 

3.2. MJIC resursi 

Fokusgrupas diskusijas10 ietvaros MJIC pārstāvji tika aicināti novērtēt būtiskākos faktorus, kuri sekmē centru 

darbību. 17 no dalībniekiem norādīja uz (1) cilvēkresursiem kā būtiskāko centra darbības virzītāju (skat. 4. tabulu). 

Liela nozīme centru pārstāvju skatījumā ir arī (2) jauniešu interesei un līdzdalībai. Kā trešais būtiskākais faktors 

tika minēts (3) centra atrašanās vieta un apkārtējā vide, jo īpaši tās piemērotība āra aktivitātēm darbā ar jaunatni. 

Ievērojami mazāka nozīme tiek piešķirta citiem resursiem: finansējumam, telpām un nodrošinājumam, kā arī 

pašvaldības atbalstam un centra aktivitāšu saturam. Tas vienlaicīgi apliecina gan to, ka jaunatnes darbā iesaistītie 

lielākoties ir sava darba entuziasti, gan arī materiālo pieticību, ar ko jāsamierinās veicot jaunatnes darbu Latvijā. 

4.tabula: Nozīmīgākie faktori, kas sekmē darbu ar jaunatni. 
(Avots: Fokusgrupu diskusija ar MJIC pārstāvjiem) 

FAKTORS  VIETA (BALSU SKAITS)11 

Jaunatnes darbinieki 1 (17 balsis) 

Jaunieši  2 (14 balsis) 

MJIC lokācija un apkārtējā vide 3 (11 balsis) 

Resursi (finanses, materiāli, telpas) 4 (7 balsis) 

Pašvaldības atbalsts 5 (7 balsis) 

Apmācības, pasākumi  6 (4 balsis) 

MJIC pārstāvji arī rakstiski tika aptaujāti par dažādiem centru resursiem un darbības aspektiem (skat. 4. attēlu). 

Viszemākais novērtējums aptaujā tika piešķirts cilvēkresursu kapacitātei – faktoram, kurš iepriekš minēts kā 

būtiskākais centru sekmīgas darbības nodrošināšanai. Lai arī finanšu resursi netiek vērtēti kā būtiskākie, tomēr 

MJIC pārstāvji salīdzinoši kritiski vērtē centru finansiālās iespējas. Jāatzīmē, ka abus šos faktorus – cilvēku un 

finanšu resursus – vistiešāk ietekmē pašvaldības atbalsts darbam ar jaunatni. Salīdzinoši pozitīvi vērtēta centra 

apmeklētība un piedāvātais aktivitāšu klāsts – faktori, kuru izdošanos ietekmē gan Programmas komponentes, gan 

centrā nodarbināto ieguldījums. Visaugstāk vērtētais centru darbības aspekts ir pieejamie materiāli u.c. atbalsta 

resursi (aptaujas ietvaros noformulēts kā “Programmas metodiskie materiāli). Lai gan MJIC pārstāvju novērtējums 

pētījumā analizēts apkopotā veidā, atsevišķu centru viedokļi ir krasi atšķirīgi. Var pieņemt, ka to nosaka gan centru 

darbības specifika, gan aptaujāto personu attieksme pret darbu un vidi, kurā centrs darbojas. Jānorāda, ka nevienā 

anketā tāds aspekts kā “centra nākotnes izredzes” nav saņēmis zemu vērtējumu (zemākais vērtējums – 3 no 

maksimālajiem 5), savukārt divi nozīmīgi aspekti - “cilvēkresursu kapacitāte” un “finansiālās iespējas” - nav 

saņēmuši maksimālo vērtējumu nevienā anketā. 

                                                           
10  Fokusgrupas diskusija tiek veikta MJIC jaunatnes darbinieku apmācību ietvaros šī pētījuma nolūkos. Tajā 

piedalās 22 dalībnieki (centru vadītāji, darbinieki un/vai jaunieši), pārstāvot kopskaitā 20 MJIC.  
11  Diskusijas ietvaros MJIC pārstāvji tika aicināti balsot par nozīmīgākajiem centru darbības faktoriem. Katrs 

dalībnieks balsošanai varēja izmantot 3 balsis. 
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4.attēls: Jauniešu centru darbības vērtējums (1 – neapmierinoši, 5 – ļoti apmierinoši). 

(Avots: MJIC pārstāvju aptauja) 

Turpmākajās apakšnodaļās ir apskatīti šādi būtiskākie MJIC darbību ietekmējošie faktori: centru infrastruktūra, 

cilvēkresursi, jaunieši, finanšu resursi un sadarbības partneri. 

3.2.1. Cilvēkresursi 

Dati par 24 no 26 pašvaldībām, kuras piedalās Programmā, rāda, ka vienā pašvaldībā darbā ar jaunatni ir 

iesaistītas vidēji 4-5 personas, bet katrā MJIC visbiežāk strādā ne vairāk kā divas personas12 (skat. 5. tabulu). 

Tomēr, situācija ir krasi atšķirīga dažādos novados. Piemēram, Pļaviņu, Riebiņu, Līvānu un Kocēnu novadā ir tikai 

viens jaunatnes darbinieks, kas vienlaikus ir arī MJIC vadītājs. Citviet, piemēram, Saldus, Rēzeknes, Madonas un 

Gulbenes novados kopējais pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistīto personu skaits pārsniedz pat 10, taču arī šajās 

pašvaldībās MJIC darbinieku skaits reti pārsniedz trīs personas. Tomēr, kopumā dati liecina, ka iedzīvotāju skaita 

ziņā lielākas pašvaldības algo vairāk darbinieku darbam ar 

jaunatni, pie tam lielākajās pašvaldībās darbs ar jaunatni nereti 

tiek īstenots ne vien novada centrā, bet arī pagastos, piesaistot arī 

jaunatnes koordinatorus. Starp MJIC pārstāvētajām pašvaldībām 

skaitliski vairāk ir tādas, kurās cilvēkresursu pieejamība ir 

salīdzinoši zema.  

Kā jau norādīts iepriekš, MJIC pārstāvju aptaujā cilvēkresursu 

kapacitāte tiek minēta kā nozīmīgākais faktors centra sekmīgai 

darbībai. →1. Gan intervētie eksperti, gan MJIC pārstāvji norāda 

uz papildu cilvēkresursu nepieciešamību. →2. Pašreizējie 

darbinieki ir pārāk noslogoti, kā rezultātā tiek negatīvi ietekmēta 

darba ar jaunatni kvalitāte. Esošie darbinieki labprāt piesaistītu 

centram plašāku un dažādāku jauniešu mērķauditoriju, taču 

noslogojums (laika trūkums) ierobežo attīstības iespējas. Sešos 

gadījumos MJIC vadītājs vienlaikus pilda gan jaunatnes 

darbinieka, gan jaunatnes lietu speciālista amatu, daudzviet MJIC 

vadītāji vienlaikus veic arī centra telpu apsaimniekošanas un 

uzkopšanas funkcijas. →3.  Jāuzsver, ka tas nav saistīts ar sliktu 

laika plānošanu vai neprasmi deleģēt pienākumus, jo iespēju 

robežās centru uzkopšanā un uzturēšanā tiek iesaistīti arī jaunieši.  

5. tabula: Cilvēkresursi MJIC un to pārstāvētajās pašvaldībās. 
(Avots: IZM aptauja par pašvaldību darbu ar jaunatni 2015. gadā) 

Nr. 
Pašvaldība, 

novads 

Darbinieku, kas 

veic darbu ar 

jaunatni, skaits 

pašvaldībā 

Darbinieku 

skaits MJIC 

Jauniešu 

centri, t.sk. 

MJIC 

Jauniešu skaits 

(13-25 g. 

vecumā), 2015. g.  

Jaunatnes 

darbinieku 

skaits uz 1000 

jauniešiem 

1. Aizpute 3 2 2 1455 2 

2. Alūksne 3 3 1 2902 1 

3. Balvi 2 3 1 2035 1 

4. Burtnieki 2 2 1 1271 2 

                                                           
12  MJIC, kuri ir interešu izglītības struktūrvienība (piem., Talsi, Ilūkste, u.c.), norādītais darbinieku skaits ietver arī 

interešu izglītības pedagogus. 

→1. “Galvenais centru veiksmes faktors ir 

cilvēkresursi – centru vadītāji, darbinieki, 

to entuziasms.” [Ekspertu intervija] 

→2. “Pašvaldība mūs atbalsta finansiāli 

un arī konsultē, taču mums ir ļoti, ļoti 

jāstrādā, lai pašvaldība atzītu 

cilvēkresursu nepieciešamību un 

novērtētu to lietderīgumu”. [MJIC 

pārstāvis] 

→3. “Es esmu centra vadītāja, pasākumu 

organizatore, ikdienā darbojos ar 

jauniešiem, plānoju centra aktivitātes, 

paralēli vēl pildu arī saimnieka un 

apkopējas funkcijas. Un, ja kas salūzt, tad 

man pašai tas arī jālabo un jāremontē.” 

[MJIC pārstāve] 

2.6

3.3

3.6

3.8

4.0

Cilvēkresursu kapacitāte

Finansiālās iespējas

Pasākumu un aktivitāšu klāsts

Centra apmeklētība

Programmas metodiskie materiāli
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Nr. 
Pašvaldība, 

novads 

Darbinieku, kas 

veic darbu ar 

jaunatni, skaits 

pašvaldībā 

Darbinieku 

skaits MJIC 

Jauniešu 

centri, t.sk. 

MJIC 

Jauniešu skaits 

(13-25 g. 

vecumā), 2015. g.  

Jaunatnes 

darbinieku 

skaits uz 1000 

jauniešiem 

5. Dagda 3 2 5 1229 2 

6. Gulbene 10 3 5 3947 5 

7. Iecava 2 2 1 951 2 

8. Ilūkste 2 11* 1 1165 2 

9. Jaunjelgava 3 n.d. 4 n/a n/a 

10. Jelgava 3 2 3 3970 1 

11. Kandava 3 2 1 1949 2 

12. Kocēni 0,5 1 1 987 1 

13. Līvāni 1 5 2 1680 1 

14. Madona 14 12* 8 4621 5 

15. Ozolnieki 6 n.d. 6 1380 4 

16. Pļaviņas 1 1 1 876 1 

17. Rēzekne 16 2 15 4765 5 

18. Riebiņi 1 2 1 540 (7-18 g.) 2 

19. Rūjiena 2 1 1 n.d. n.d. 

20. Salacgrīva 2 3 1 1205 2 

21. Saldus 18 3 1 4765 4 

22. Skrunda 3 1 3 688 4 

23. Talsi 7 32* 6 4614 2 

24. Tukums 5 3 1 4753 1 

25. Valka 3 n.d. 1 n/a n/a 

*darbinieku skaits kopā ar interešu izglītības pedagogiem. 

Nozīmīgs aspekts cilvēkresursu kontekstā ir arī darbā ar jauniešiem iesaistīto personu pieredze un kvalifikācija. 

Pētījums par darbu ar jaunatni pašvaldībās Latvijā norāda uz izteiktu kadru mainību, kas ierobežo resursu 

pēctecību un ilgtspēju darbā ar jaunatni13. 2015. gadā 60% jaunatnes darbinieku darba stāžs jaunatnes jomā 

nepārsniedza trīs gadus, bet 31% – stāžs bija mazāks par vienu gadu. Jāatzīmē, ka MJIC pārstāvju aptauja uzrāda 

labākus rezultātus: 50% darbinieku darba stāžs jaunatnes jomā pārsniedz trīs gadus un tikai 15% darbinieku stāžs 

ir mazāks par vienu gadu14 (skat. 5. attēlu). Neskatoties uz to, cilvēkresursu mainība ir augsta arī MJIC un tas 

negatīvi ietekmē ne vien praktisko darbu ar jauniešiem, bet ierobežo Programmas otrās komponentes ietekmi un 

rada risku Programmas ilgtspējai. Biežā darbinieku mainība un pēctecības nenodrošināšana centros apgrūtināja 

arī datu ieguves iespējas šī pētījuma ietvaros.  

                                                           
13  SIA Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija, “Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar 

jaunatni attīstības modeļu izstrāde”, 2015. 
14  Pētījuma ietvaros tika veikta MJIC pārstāvju anketēšana, kurā piedalījās pārstāvji no visiem 26 MJIC centriem; 

14 gadījumos anketu aizpildīja MJIC vadītājs, astoņos gadījumos – MJIC darbinieks, četros gadījumos – 
topošais vadītājs vai jauniešu līderis. 
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5.attēls: Respondentu darba stāžs pārstāvētajos MJIC. 
(Avots: MJIC pārstāvju aptauja) 

MJIC pārstāvju iepriekšējā profesionālā pieredze ir daudzveidīga, taču salīdzinoši lielākā daļa (9 no 24) pirms tam 

strādājuši izglītības jomā. Tikai diviem respondentiem - MJIC vadītājiem – esošais amats ir pirmā darba pieredze. 

Tas mudina domāt, ka MJIC potenciāls noturēt darbiniekus ir augstāks, nekā vidēji Latvijā. Tomēr, arī šī pētījuma 

ietvaros intervētie eksperti un MJIC pārstāvji norāda uz cilvēkresursu mainību kā vienu no būtiskākajām problēmām 

kvalitatīva darba ar jaunatni nodrošināšanā.  Kā būtiskākie mainības iemesli minami noslodze (t.sk. emocionālā 

slodze), zems atalgojums (neatbilstošs noslodzei), nepietiekams pašvaldības atbalsts un nenormēts darba laiks. 

Saskaņā ar pētījumu datiem, 88% jaunatnes darbinieku Latvijā ir 

sievietes15. Līdzīga jaunatnes darbinieku dzimuma struktūra ir arī 

MJIC, proti, MJIC pārstāvju fokusgrupas diskusijā piedalījās 22 

dalībnieki no kuriem tikai viens bija vīrietis, savukārt MJIC aptaujā 

2 no 26 respondentiem bija vīrieši. →4.  Uz izteikto sieviešu 

dominanci jaunatnes darbā norāda gan pētījumi, gan eksperti. 

Līdzīgi kā pedagoģijā, arī jaunatnes darbā būtu nozīmīgi nodarbināt 

vairāk vīriešus, jo tas, iespējams, ļautu piesaistīt lielāku skaitu 

jauniešu – puišu, kā arī dažādotu centrā piedāvāto aktivitāšu 

saturu.  →5.   

3.2.2. Jaunieši 

Pašu jaunatnes darbinieku vērtējumā jaunieši – to interese par centru un vēlme aktīvi līdzdarboties – ir otrs 

būtiskākais aspekts jaunatnes darbā16. Viens no biežāk analizētajiem rādītājiem darbā ar jaunatni ir jauniešu 

statistiskais raksturojums. Kopējās demogrāfijas, kā arī jauniešu statistikas tendences pēdējo 25 gadu laikā Latvijā 

kopumā ir izteikti negatīvas: kopš 2010. gada jauniešu skaits Latvijā sarūk vidēji par 6% jeb aptuveni 15 000 gadā17. 

Dati par 2014. gadu liecina, ka visvairāk jauniešu dzīvo Rīgā – 85 tūkst. jeb 28% no visiem Latvijā dzīvojošajiem 

jauniešiem ir galvaspilsētas iedzīvotāji. Pierīgā dzīvo 18% (56 tūkst.) no visiem Latvijas jauniešiem. Salīdzinot 

reģionos dzīvojošo jauniešu skaitu, vislielākais ir Latgalē (46 tūkst. jeb 15%), bet mazākais – Vidzemē (36 tūkst. 

jeb 12%). Tajā pašā laikā pēdējos trīs gados Rīgā novērojams arī lielākais jauniešu skaita samazinājums (-16%), 

kamēr pārējos reģionos jauniešu skaits samazinājies vidēji par 8%18. Ņemot vērā pēdējo 15 gadu dzimstības 

rādītāju tendences, sagaidāms neliels jauniešu skaita pieaugums laika periodā starp 2020. un 2030.gadu, taču pēc 

tam jauniešu skaits atkal turpinās samazināties19. 

Tāpat kā visā Latvijā, arī Programmu pārstāvošajās pašvaldībās, jauniešu skaits aizvien samazinās. Laikā no 2011. 

gada līdz 2015. gadam jauniešu skaits apskatītajās 26 pašvaldībās ir samazinājies vidēji par 15% (salīdzinoši 

Latvijā kopumā šai pašā laika posmā jauniešu skaits ir sarucis vēl krasāk - par 20%). Vislielāko jauniešu skaita 

kritumu piedzīvojušas Iecavas (-41%), Skrundas (-25%), Talsu (-23%), Burtnieku (-21%) un Balvu (-20%) novada 

pašvaldības (skat. 6. tabulu). Tikai četrās pašvaldībās jauniešu skaita kritums ir bijis mērenāks: Gulbenes (-8%), 

Saldus (-5%), Madonas (-3%) un Rēzeknes (-3%) novadā. Jauniešu īpatsvars pašvaldībās vidēji svārstās 

                                                           
15  SIA Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija, “Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar 

jaunatni attīstības modeļu izstrāde”, 2015. 
16  MJIC pārstāvju fokusgrupā jaunieši novērtēts kā otrais svarīgākais centru darbības faktors aiz cilvēkresursiem 

(2. vieta, 14 balsis). Jauniešu nozīme tiek vērtēta augstāk nekā MJIC lokācija un vide, un MJIC resursi. 
17  CSP dati. 
18  Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde “Jaunieši Latvijā” (2014). 
19  E-klase publikācija par jauniešiem Latvijā, 12.12.2013. 

→4. “Jau skolā ir vienas vienīgas 

skolotājas, vismaz jauniešu centrā varētu 

būt kāds vīrietis-vadītājs!” [Ekspertu 

intervija] 

 →5. “Meitenēm mūsu centrā ir tiešām 

daudz ko darīt – mums ir Meiteņu studija, 

Deju grupa.” [Gadījuma izpētes intervija] 

10

3 3
4 4

1

> 4 gadi > 3 gadi > 2 gadi > 1 gads < 1 gads vēl nestrādā
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amplitūdā no 10% līdz 18%. Jauniešu skaita samazinājums rada izaicinājumus darbā ar jaunatni, taču noteikti 

nemazina tā nozīmi. 

6.tabula: Jauniešu skaits un īpatsvars pašvaldībās, kurās ir MJIC. 
(Avots: IZM aptauja par pašvaldību darbu ar jaunatni, 2015) 

Nr. Pašvaldība 

Jauniešu  

(13-25 gadi) 

skaits 2011. g. 

Jauniešu  

(13-25 gadi) 

skaits 2015. g. 

Izmaiņas 

2011.-

2015.g. (%) 

Iedzīvotāju 

skaits  

2015. g. 

Jauniešu 

(13-25 

gadi) 

īpatsvars 

2015. g. 

(%) 

1. Aizputes novads 1657 1455 -12% 9396 15% 

2. Alūksnes novads 3262 2902 -11% 17623 16% 

3. Balvu novads 2543 2035 -20% 13894 15% 

4. Burtnieku novads 1603 1271 -21% 8654 15% 

5. Dagdas novads 1397 1229 -12% 8427 15% 

6. Gulbenes novads 4295 3947 -8% 23507 17% 

7. Iecavas novads 1613 951 -41% 9201 10% 

8. Ilūkstes novads 1372 1165 -15% 7976 15% 

9. 

Jaunjelgavas 

novads 
1024 n.d. n.d. 6486 n.d. 

10. Jelgavas novads 4427 3970 -10% 24808 16% 

11. Kandavas novads 1767 1949 n.d. 11977 16% 

12. Kocēnu novads 1205 987 -18% 6587 15% 

13. Līvānu novads 2086 1680 -19% 12983 13% 

14. Madonas novads 4744 4621 -3% 25515 18% 

15. Ozolnieku novads 1583 1380 -13% 10698 13% 

16. Pļaviņu novads 990 876 -12% 5763 15% 

17. Rēzeknes novads 4898 4765 -3% 29257 16% 

18. Riebiņu novads 1038 n.d. n.d. 5563 n.d. 

19. Rūjienas novads 926 n.d. n.d. 5538 n.d. 

20. Salacgrīvas novads 1476 1205 -18% 8593 14% 

21. Saldus novads 5006 4765 -5% 26757 18% 

22. Saulkrastu novads n.d. n.d. n.d. 6232 n.d. 

23. Skrundas novads 920 688 -25% 5384 13% 

24. Talsu novads 6023 4614 -23% 32366 14% 

25. Tukuma novads 5686 4753 -16% 31290 15% 

26. Valkas novads 1587 n.d. n.d. 9734 n.d. 

Darbam ar jaunatni ir jābūt balstītam jauniešu interesēs un vajadzībās, tāpēc būtiski apzināties jauniešu mērķa 

grupas20. Intervētie MJIC pārstāvji vienoti definē savu mērķauditoriju tās plašākajā nozīmē – jaunieši vecumā no 

13 līdz 25 gadiem –, uzsverot, ka centrs ir pieejams ikvienam. Faktiskās mērķauditorijas dažādos MJIC atšķiras 

gan dalījumā pa vecuma, gan sociālajām grupām. Raksturojot auditoriju pēc vecuma, lielākā daļa jauniešu centru 

apmeklētāju ir pamatskolas (32%) un vidusskolas (28%) vecumā, bet aptuveni ceturtā daļa (23%) auditorijas ir 

sākumskolas vecuma bērni (skat. 6. attēlu). Pēcskolas vecuma jauniešu skaits ir būtiski mazāks (10%), kas 

                                                           
20  IZM “Iesācēja portfelis: darbs ar jaunatni pašvaldībās”, 2016. 
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skaidrojams ar to, ka attālākos novados ir ierobežotas darba un studiju iespējas, kā rezultātā jaunieši pēc skolas 

absolvēšanas lielākoties pamet dzimto pusi. Atsevišķos MJIC jauniešu auditorija izteikti atšķiras, piemēram, 

Madonas MJIC sākumskolas bērni sastāda 60%, bet Pļaviņu MJIC – tikai 1%, savukārt Iecavas MJIC pēcskolas 

vecuma auditorija sasniedz 40%, kas tiek pamatots ar atsaukšanos vietējām vajadzībām un sabiedrības interesēm. 

Vairāki MJIC pārstāvji norādījuši, ka jauniešu mērķauditorija aizvien paplašinās, iekļaujot arī sākumskolas vecuma 

bērnus (7-12 gadi), kas skaidrojams ar bērnu ātrāku nobriešanu un vecāku aizņemtību. Ne visi MJIC pārstāvji 

labprāt atsaucas bērnu interesei pēc brīvā laika pavadīšanas iespējām, jo uzskata to par apgrūtinājumu jauniešu 

auditorijas noturēšanā. Savukārt citi MJIC vadītāji saskata to kā iespēju piesaistīt centram nākotnes jauniešus. 

Tomēr atšķirīgu auditoriju līdzāspastāvēšana varbūt nozīmīgs izaicinājums MJIC darbības organizēšanā, un tas ir 

bijis izšķirošs arguments par labu dalībai Programmā un jauniešu centru paplašināšanai vairākās pašvaldībās.  

6.attēls: Jauniešu centru mērķauditorijas vecums. 
(Avots: MJIC pārstāvju aptauja) 

MJIC auditorija netiek dalīta pēc jauniešu piederības sociālajām grupām – centri pamatā ir atvērti visiem 

jauniešiem. Aicināti raksturot jauniešu auditoriju, MJIC pārstāvji norāda, ka faktiski lielākā daļa apmeklētāju veido 

“talantīgo, aktīvo” jauniešu grupu (37%), “pasīvie” jaunieši veido apmēram trešo daļu centra apmeklētāju (30%), 

bet “sociālā riska” jaunieši – 24% (skat. 7 attēlu). Tomēr, arī šajā ziņā pastāv lielas atšķirības starp centriem. 

Piemēram, Rēzeknes novada MJIC vērtē, ka 95% apmeklētāju ir talantīgi un aktīvi jaunieši, kamēr Pļaviņu novada 

MJIC norāda, ka tādi ir tikai 5%. Atbildot uz jautājumu “Cik daudz laika no kopējā Centrs velta tieši darbam ar 

sociālā riska jauniešiem?” vidējais rezultāts ir 26%, tomēr individuāli tas svārstās no 0% līdz pat 70%. Tā kā 

dalījums šādās sociālās grupās ir nosacīts, var secināt, ka 9% jauniešu nepieder nevienai no šīm grupām – tie nav 

ne izteikti aktīvi, ne pasīvi. Vērtējums par sociālā riska grupām piederīgu jauniešu īpatsvaru svārstās no 5% 

(Pļaviņu novada MJIC) līdz 50% (Rūjienas novada MJIC). 

7.attēls: Jauniešu centru mērķauditorijas dalījums. 
(Avots: MJIC pārstāvju aptauja) 

MJIC pārstāvji tika aicināti norādīt mērķa grupas, ar kurām tuvākajā nākotnē centri gribētu strādāt aktīvāk. Deviņos 

gadījumos centri vairāk vēlētos iesaistīt pasīvos jauniešus, kas līdz šim centra aktivitātēs nepiedalās, savukārt, 

jauniešus no sociāli nelabvēlīgas vides nākotnē vēlētos intensīvāk apzināt un iesaistīt tikai četri MJIC. Pārējie centri 

vēlas turpināt piesaistīt visus jauniešus vai arī izteikti aktīvos.  

 

 

23%

32%

28%

10%

6%

2%

7-10 g.

11-14 g.

15-18 g.

19-22 g.

22-25 g.

cits:

37%

30%

24%

9%

Talantīgie, aktīvie
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Sociālā riska jaunieši
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JAUNIEŠU MĒRĶAUDITORIJA 

PIEMĒRI NO GADĪJUMU IZPĒTĒM 

Aizputes jauniešu centrs “Ideju māja”: Aizputes MJIC apmēram 50% no jauniešu 

auditorijas sastāda sabiedriski aktīvie jaunieši, kuri uzrāda labus rezultātus skolā, 

iesaistās skolas sabiedriskajā dzīvē, tāpat ir aktīvi arī interešu izglītībā vai sportā. 

Pašvaldības pārstāvji norāda: “Ideju mājā darbojas aktīvie un radošie”. Šo viedokli 

papildina arī izglītības iestāžu pārstāvji: “Ideju māju apmeklē aktīvie, talantīgie, 

apdāvinātie – jaunatnes “labākā” daļa, kas grib radoši izpausties un meklē, kā to 

darīt saturīgi un ar mērķi. Zināmā mērā pat varētu saistīt sekmes skolā ar līdzdalību 

jauniešu centrā.” Centra darbinieki vērtē, ka jaunieši no sociāli nelabvēlīgas vides 

varētu sastādīt ap 15% no kopējās auditorijas. Centra pārstāvji nākotnē vēlētos 

mērķtiecīgāk iesaistīt šīs grupas jauniešus centra aktivitātēs. Pašvaldības skatījums 

par jauniešu centra iesaistīšanu sociālu problēmu risināšanā tomēr ir piesardzīgs: 

“Rūpīgi jāizvērtē, vai mērķtiecīga šādu jauniešu iesaistīšana tomēr nepadara vidi 

centrā drīzāk nelabvēlīgu. Sociālo gadījumu risināšana tomēr jāatstāj sociālā 

dienesta ziņā.” 

Aizputes novada dati: 

 Iedzīvotāju skaita 

izmaiņas 2011-2015: 

-12% 

 Jauniešu (13-25 g.) 

īpatsvars: 15% 

 Audzēkņu skaits 

vispārizglītojošās 

iestādēs 2016.g.: 

2384 

Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs (atrodas Elejā): 

Jelgavas novada MJIC apmēram 70% auditorijas sastāda jaunieši no sociāli 

nelabvēlīgas vides – tie ir bērni un jaunieši, kas sastopas ar alkoholismu un 

nabadzību ģimenēs, aug šķirtās vai audžu ģimenēs, arī tādi, kurus pieskata 

radinieki, jo vecāki devušies peļņā uz ārzemēm. Elejā sastopami piemēri, kad brāļi 

un māsas, kas ikdienā aug dažādās audžu ģimenēs, apmeklē jauniešu centru, lai tur 

satiktos un kopīgi pavadītu brīvo laiku. Elejā atrodas bērnu nams, un arī šie bērni 

labprāt iegriežas jauniešu centrā. Pašvaldības pārstāvji atzīst, ka vidi Elejā diemžēl 

raksturo arī alkohols un noziedzība, un tas atstāj iespaidu arī uz jauno paaudzi: 

“Elejā var just to smagumu, jaunietim neko negribas.” Pašvaldība ļoti atzinīgi vērtē 

jauniešu centra darbību: “Centram izdodas panākt pozitīvu un drošu vidi jauniešiem.” 

To papildina arī skolas direktores teiktais: “Centrs atstāj ļoti pozitīvu ietekmi uz 

bērniem un jauniešiem; es jūtu, ka viņi kļūst gaišāki un priecīgāki, un tas, savukārt, 

pozitīvi iespaido arī mācības un sadzīvi skolā.” Tajā pat laikā centra vadītāja saskata, 

ka arī liela daļa (50%) no šiem jauniešiem ir aktīvi un talantīgi: “Varbūt sākumā viņi 

ir grūtāk iekustināmi, viņiem vajadzīgs ilgāks laiks, lai pierastu, taču, kad viņi iejūtas, 

viņi labprāt iesaistās visur un viņiem ir TĀDAS idejas!” 

Jelgavas novada dati: 

 Iedzīvotāju skaita 

izmaiņas 2011-2015: 

-10% 

 Jauniešu (13-25 g.) 

īpatsvars: 16% 

 Audzēkņu skaits 

vispārizglītojošās 

iestādēs 

2016.g.:4476 

Burtnieku novada multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs: Burtnieku novada 

MJIC apmēram 50% no jauniešu auditorijas ir aktīvie jaunieši, savukārt 30% - t.s. 

pasīvie jeb mazaktīvie. Centrs ir atvērts ikvienam jaunietim, tā aktivitātes nav 

specifiski mērķētas uz jauniešiem no sociālā riska grupām, vienlaikus, MJIC telpas 

saviem pasākumiem ģimenēm (nometnēm) mēdz izmantot novada Sociālais 

dienests. Jauniešu apmeklētību ietekmē vairāki apsvērumi un viens no tiem ir 

saistīts ar faktu, ka Burtnieku pamatskola atrodas ārpus pagasta centra. Attiecīgi, lai 

centrā būtu jaunieši, MJIC aktivitātes ir jāsaskaņo ar autobusa kustību sarakstu.  

Lai dažādotu centra aktivitātes, ir izveidota jauno ģimeņu apvienība, kuras aktīvākie 

dalībnieki ar MJIC vadītājas atbalstu raksta un īsteno projektus apkārtējās vides 

sakopšanai un labiekārtošanai. Ģimeņu organizētajās aktivitātēs iesaistās arī MJIC 

jaunieši. 

Burtnieku novada dati: 

 Iedzīvotāju skaita 

izmaiņas 2011-2015: 

-5,64% 

 Jauniešu (13-25 g.) 

īpatsvars: 15% 

 Audzēkņu skaits 

vispārizglītojošās 

iestādēs 2016.g.:589 
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3.2.3. Finanšu resursi 

Lai arī finanšu resursi netiek vērtēti kā izšķirošs faktors21 centru sekmīgai darbībai, vienlaikus tas tomēr ir nozīmīgs 

aspekts, par ko liecina intervijās sniegtie viedokļi. Kopumā MJIC pārstāvji centru finansiālās iespējas vērtē kā 

viduvējas22. Galvenais MJIC finansējuma avots ir pašvaldība, kurai saskaņā ar Latvijas – Šveices sadarbības 

programmas nosacījumiem jānodrošina centra uzturēšana un darbība. Visos MJIC pašvaldība nodrošina telpu 

uzturēšanu, sedz administratīvās, komunikāciju un transporta izmaksas. Tomēr finanšu ziņā apjomīgāko izmaksu 

pozīciju veido darbinieku atalgojums, kas vidēji MJIC ir tuvu 60%. Kopumā Latvijā jaunatnes darbinieku atalgojums 

ir vērtējams kā zems; līdzekļu taupīšanas nolūkos jaunatnes darbinieki netiek nodarbināti uz pilnu slodzi, savukārt 

jaunatnes lietu speciālisti mēdz veikt pienākumus amatu apvienošanas kārtībā. Apkopojums par pašvaldību 

finansējumu darbam ar jaunatni parāda krasi atšķirīgu situāciju: pašvaldību ieguldījums jaunatnes darbā ir robežās 

no 2 EUR līdz pat 170 tūkst. EUR gadā, savukārt pašvaldību finansējums uz vienu jaunieti ir robežās no 2 EUR 

līdz 115 EUR gadā (skat. 7. tabulu). Jāpiebilst, ka šie skaitļi pilnībā neatspoguļo situāciju jaunatnes jomā novados, 

jo minētie dati pārsvarā gadījumu ietver pašvaldību jaunatnes darba budžetu, taču atsevišķi jaunatnes atbalsta 

pasākumi tiek īstenoti citu nozaru ietvaros (nodarbinātība, attīstība, izglītība). Tāpat, pašvaldību norādītie skaitļi, 

iespējams, nav balstīti uz vienādu aprēķina metodoloģiju. Gandrīz visas pētījumā iekļautās pašvaldības paredz 

līdzekļus arī jauniešu iniciatīvu īstenošanai, izņēmums ir vienīgi Aizputes un Kocēnu pašvaldības. Iespēja iegūt 

pašvaldības līdzfinansējumu jauniešu iniciatīvu projektu veidošanai MJIC pārstāvji vērtē pozitīvi. Lai arī atsevišķi 

eksperti norāda, ka finansējums jauniešu iniciatīvu projektiem šobrīd ir viegli pieejams, citi, savukārt vērš uzmanību 

uz faktu, ka finansējums lielākoties ir pieejams starptautiskām, nevis lokālām jauniešu aktivitātēm. Secināms, ka 

jauniešu pasākumi un idejas, kas vērstas uz vietējo vidi un sabiedrību un neparedz starptautisku partneru 

iesaistīšanu, bez pašvaldības atbalsta ir grūti īstenojamas.  

7.tabula: Pašvaldību finansējums (EUR) darbam ar jaunatni. 

(Avots: IZM aptauja par pašvaldību darbu ar jaunatni, 2015) 

Pašvaldība/ 

novads 

Pašvaldības 

finansējums 

darba ar jaunatni 

īstenošanai 2015. 

g. (speciālistu 

atalgojums, 

infrastruktūras 

uzturēšana) 

Pašvaldības 

finansējums 

2015. g. 

jauniešu 

iniciatīvām 

(jauniešu 

projekti) 

Kopējais 

finansējums 

(darba ar 

jaunatni 

īstenošana 

+ projekti) 

Darbinieku 

skaits 

pašvaldībā, 

kas veic 

darbu ar 

jaunatni 

Jauniešu 

skaits 

(13-25 g. 

vecumā) 

2015. 

gadā 

Finansējums 

uz 1 jaunieti 

pašvaldībā 

Talsu 154000 18702 172702 7 4614 37 

Gulbenes 150000 1507 151507 10 3947 38 

Dagdas 64210 64847 129057 3 1229 105 

Ozolnieku 97240 20000 117240 6 1380 85 

Madonas 98099 13412 111511 14 4621 24 

Līvānu 88000 1163 89163 1 1680 53 

Skrundas 77519 2500 80019 3 688 116 

Burtnieku 63732 9173 72905 2 1271 57 

Balvu 65823 4450 70273 2 2035 35 

Salacgrīvas 44216 21540 65756 2 1205 55 

Tukuma 53058 10 000 63058 5 4753 13 

Alūksnes 46444 8551 54995 3 2902 19 

                                                           
21  MJIC pārstāvju fokusgrupā finansējums novērtēts kā ceturtais svarīgākais (4. vieta, 7 balsis) centru darbības 

faktors aiz cilvēkresursiem, jauniešiem un centra novietojuma. 
22  MJIC pārstāvju anketā centru finanšu iespējas novērtētas ar 3.3 skalā 1-5, kur 5 nozīmē ļoti apmierinoši, bet 1 

– pilnībā neapmierinoši. 
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Pašvaldība/ 

novads 

Pašvaldības 

finansējums 

darba ar jaunatni 

īstenošanai 2015. 

g. (speciālistu 

atalgojums, 

infrastruktūras 

uzturēšana) 

Pašvaldības 

finansējums 

2015. g. 

jauniešu 

iniciatīvām 

(jauniešu 

projekti) 

Kopējais 

finansējums 

(darba ar 

jaunatni 

īstenošana 

+ projekti) 

Darbinieku 

skaits 

pašvaldībā, 

kas veic 

darbu ar 

jaunatni 

Jauniešu 

skaits 

(13-25 g. 

vecumā) 

2015. 

gadā 

Finansējums 

uz 1 jaunieti 

pašvaldībā 

Jelgavas 39522 023 39522 3 3970 10 

Kandavas 33752 3000 36752 3 1949 19 

Aizputes 30300 0 30300 3 1455 21 

Pļaviņu 28811 150024 30311 1 876 35 

Riebiņu 20309 1000 21309 1 540 39 

Iecavas 18545 2000 20545 2 951 22 

Ilūkstes 12705 2162 14867 2 1165 13 

Saldus  13000 13000 18 4765 n/a 

Valkas 3400 3400 6800 3 n/a n/a 

Kocēnu 2000 0 2000 0,5 987 2 

Uz jautājumu “Vai Centra darbības nodrošināšanai būtu nepieciešams piesaistīt sponsoru un ziedotāju atbalstu?” 

16 jauniešu centri ir atbildējuši apstiprinoši, bet deviņi – noliedzoši. Papildu finansējuma piesaistei 22 no 26 MJIC 

raksta vai kaut reizi ir rakstījuši projektu pieteikumus, kamēr 16 – vērsušies ar lūgumu pie ziedotājiem. Ziedotāju 

un privātā sektora atbalsta (uzņēmumus, privātpersonas) meklēšana lielākoties notiek kampaņveidīgi – atsevišķu 

pasākumu ietvaros; tā netiek mērķtiecīgi plānota un neatspoguļojas centru budžetā. Uzņēmumi parasti atbalsta 

MJIC, piešķirot atlaides vai savu produkciju (notiek t.s. barters). Arī jauniešu vecāki mēdz iesaistīties un atbalstīt 

centrus ar materiāliem labumiem (piemēram, pārtiku pasākumiem vai privāto transportu).  

3.2.4. Infrastruktūra 

Analizējot centru infrastruktūru, secināms, ka izveidoto MJIC platība variē no 168m2 līdz pat 734 m2. Centru platība 

ir atkarīga no pašvaldībai pieejamajām telpām, līdzfinansējuma iespējām ēkas renovācijā un citiem apsvērumiem. 

Centru multifunkcionalitāte paredz MJIC izmantošanu dažādām jauniešu vajadzībām, t.sk. nakšņošanai un viesu 

uzņemšanai, tāpēc liela daļa MJIC ir aprīkoti ar virtuvi un dušu, dažos MJIC  paredzētas arī gultas vietas. →6.    

Vēl viens Programmas nosacījums ir MJIC pielāgošana piekļuvei 

personām ar kustību traucējumiem. Intervētie eksperti un MJIC 

pārstāvji norāda, ka MJIC atšķiras no pārējiem jauniešu centriem 

Latvijā galvenokārt ar plašākām un izremontētām telpām, kā arī 

aprīkojumu un materiāltehnisko nodrošinājumu. →7. 

Burtnieku, Kocēnu un Talsu novada MJIC ir izveidota viesnīca, 

kurā ir līdz 30 gultas vietām. Tas atbilst Programmas iecerei: 

nodrošināt jauniešiem nakšņošanas iespējas centros gadījumos, 

kad sabiedriskā transporta kustības ierobežojumi attālos reģionos 

liedz jauniešiem piedalīties centra aktivitātēs un pasākumos. 

Labiekārtotā centra infrastruktūra var sniegt atbalstu arī sociāli 

nelabvēlīgās situācijās, piemēram, kad jaunietis palicis bez 

drošām naktsmājām.  

Lielā daļā gadījumu renovējot vai pārbūvējot ēkas, ir labiekārtota arī centra apkārtējā vide, lai pielāgotu to jauniešu 

āra aktivitātēm vai vienkārši padarītu pievilcīgāku. 

                                                           
23  Jauniešu iniciatīvu projektu finansējums iekļauts darba ar jaunatni īstenošanas izmaksās. 
24  1500 EUR katram jauniešu iniciatīvu projektam. 

→6. “Ja pēdējais autobuss no pagasta 

centra uz mājām aiziet pl. 17, tad 

jaunietim nav iespēju piedalīties 

aktivitātēs, tāpēc centros ir guļvietas un 

iespējas nakšņošanai.” [Ekspertu 

intervija] 

→7. “Šveices centriem ir bijusi iespēja 

izpausties – plašas telpas, skaists 

remonts, arī tehnika un aprīkojums 

atbilstoši vajadzībām.” [Ekspertu intervija] 
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3.2.5. Sadarbības partneru atbalsts 

Programmas priekšizpētē norādīts, ka jauniešu centra sekmīgai darbībai būtisks ir vietējās sabiedrības un 

sadarbības partneru atbalsts. Nozīmīgi centru sadarbības partneri ir izglītības iestādes – lai  arī sadarbība ar tām 

var būt netieša, skolu attieksme un viedoklis var ietekmēt jauniešus. Nozīmīgi partneri kopīgu projektu īstenošanai 

ir dažādas NVO. Latvijas – Šveices sadarbības programmas kontekstā nozīmīga ir arī centru sadarbība ar JSPA 

kā Programmas administratoru, uzraugu, arī apmācību organizatoru un metodiskā atbalsta sniedzēju. Pašvaldības 

Programmas kontekstā vienlaikus ir gan sadarbības partneris, gan Programmas īstenotājs. Anketēšanas ietvaros 

tika apzināts, kā MJIC vērtē sadarbību ar savu pašvaldību, izglītības iestādēm, vietējām NVO, uzņēmumiem un 

JSPA. MJIC pārstāvji tika aicināti novērtēt sadarbību šādos aspektos: pieejamība un atsaucība, sadarbības 

kvalitāte,  ieguldījumi sadarbībā un sadarbības regularitāte. 8.attēlā atspoguļotais MJIC sniegtais partneru 

vērtējums izceļ sekojošas iezīmes: 

▪ salīdzinoši atsaucīgākais sadarbības partneris ir JSPA, savukārt mazāk pieejamas ir vietējās izglītības 

iestādes un jo īpaši – uzņēmumi; 

▪ vispozitīvāk vērtēta sadarbības kvalitāte ar JSPA, bet viskritiskāk – ar uzņēmumiem un vietējām izglītības 

iestādēm; 

▪ JSPA ieguldījums sadarbībā tiek vērtēts kā visaugstākais, savukārt uzņēmumu un skolu ieguldījums - 

viszemākais. 

Iegūtie rezultāti parāda, ka kopumā visatzinīgāk MJIC vērtē sadarbību ar JSPA, savukārt vājāka sadarbība veidojas 

ar uzņēmumiem un vietējām izglītības iestādēm. Rezultāti ir skaidrojami ar to, ka JSPA ir nozīmīgs Programmas 

īstenotājs un sadarbība ar MJIC ietilpst arī tā tiešajā interešu lokā. Citi sadarbības partneru ieinteresētība un 

atsaucība, savukārt, lielā mērā ir atkarīga no pašu centru aktivitātes. 

8.attēls: MJIC partneru vērtējums (1 – vāji, 5 – izcili). 
(Avots: MJIC pārstāvju aptauja) 

MJIC partneru pieejamība un atsaucība MJIC partneru sadarbības kvalitāte  

MJIC partneru ieguldījumi sadarbībā  MJIC partneru sadarbības regularitāte  

Jaunatnes jomā nereti sastopams viedoklis par jauniešu centru un skolu savstarpēju negatīvu konkurenci. Šī 

pētījuma ietvaros tika aptaujās skolas pašvaldībās, kurās darbojas MJIC, lai ievāktu to viedokli par savstarpējo 

sadarbību. Aptaujas rezultāti parāda, ka aptuveni puse no aptaujātajām skolām sadarbību ar MJIC vērtē kā ļoti 

labu un ciešu. Tikai aptuveni 10-15% skolu norāda, ka sadarbības vai nu nav vispār, vai arī tā ir ļoti vāja. Daļa 

atbilžu liecina, ka aktīva sadarbība starp skolu un MJIC nenotiek, tomēr skolas audzēkņi izmanto centru piedāvātās 

iespējas. Kopumā rezultāti liecina par pozitīvu MJIC un skolu sadarbību.  

3.3. MJIC aktivitātes 

MJIC pārstāvju aptaujas rezultāti parāda, ka populārākā aktivitāte centros ir brīvā laika pavadīšana (27% no kopējā 

laika). Pārējo aktivitāšu sadalījums (skat. 9. attēlu) kopumā ir līdzīgs (6-13% robežās). Tomēr, vērtējot individuāli 
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Vietējās izglītības iestādes

Vietējās NVO

Pašvaldība
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pa atsevišķiem jauniešu centriem laika pavadīšanas aktivitātes krasi atšķiras. Daļa no jauniešu centriem norāda, 

ka “brīvā laika pavadīšana“ aizņem pat 80% no visa laika (Vaidavas novada MJIC), kamēr citos tā aizņem tikai 

10% (Ilūkstes, Iecavas un Pļaviņu novada MJIC) vai pat tikai 8% (Skrundas novada MJIC). Ir jauniešu centri, kuros 

noteiktas aktivitātes aizņem lielāku daļu laika, piemēram, vietām nozīmīga daļa laika tiek veltīta jaunatnes 

darbinieku organizētiem pasākumiem (50% no kopējā laika Ilūkstes novada MJIC) vai brīvprātīgajam darbam (25% 

no kopējā laika Gulbenes novada MJIC). 

9.attēls: Dažādām aktivitātēm veltītais laiks jauniešu centros (% no kopējā). 
(Avots: MJIC pārstāvju aptauja) 

Arī jauniešu aptaujas rezultāti sniedz ļoti līdzīgu ieskatu centru aktivitātēs, jo skaitliski lielākā grupa jeb 73,36% 

respondentu, vērtējot ieguvumus, ko sniedz MJIC apmeklējums, norāda, ka “te var labi pavadīt brīvo laiku”. 

Savukārt, katrs otrais centra apmeklētājs jeb 48,36% jauniešu kā galveno ieguvumu min “te var piedalīties 

interesantās aktivitātēs un pasākumos”. Tas norāda, ka liela daļa jauniešu pozitīvi vērtē iespējas iesaistīties 

neformālās izglītības pasākumos un pozitīvi vērtē to ietekmi. Pētījuma ietvaros jauniešiem tika jautāts, kādas 

zināšanas un prasmes tie vēlētos pilnveidot, darbojoties MJIC. Visbiežāk sniegtās atbildes ir “radošums un 

iniciatīva” (49,34%) un “komunikācijas prasmes” (46,71%), “prezentēšanas un pārliecināšanas prasmes” (37,83%) 

un “projektu veidošanas un vadīšanas prasmes” (33,88%), kā arī vēlme “izzināt un izprast sevi” (32,57%). 

Salīdzinoši neliela daļa jauniešu uzskata, ka MJIC būtu jāatbalsta jauniešu praktisko iemaņu pilnveide: 17,43% 

norāda, ka vēlētos pilnveidot amatniecības prasmes un 21,71% - digitālās prasmes (skat. 10.attēlu). Tas apliecina, 

ka jaunieši savu darbību MJIC arī turpmāk vēlas saistīt ar neformālās izglītības aktivitātēm, kurās galvenais uzsvars 

ir uz personības pilnveidi. 

10.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Kādas zināšanas un prasmes  

Tu vēlētos pilnveidot, darbojoties Jauniešu Centrā?”. 

(Avots: Jauniešu aptauja)  

4,93%

17,43%

21,38%

21,71%

32,57%

33,88%

37,83%

46,71%
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Cits
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Projektu veidošanas un vadīšanas prasmes

Prezentēšanas un pārliecināšanas prasmes
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Radošumu un iniciatīvu
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8%

8%

9%

9%

12%

13%

27%
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Sociālā riska jauniešu iesaistīšana

Jaunu dalībnieku iesaistīšana

Brīvprātīgais darbs

Radošā pašdarbība

Sabiedriskā labuma darbs

JD/JLS organizēti pasākumi

Neformālās izglītības aktivitātes

Brīvā laika pavadīšana “brīvā gaisotnē”
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3.4. Pašvaldības līdzdalība jaunatnes darbā 

Iesaistoties Latvijas – Šveices sadarbības programmā, pašvaldības 

uzņemas ilgtermiņa līgumsaistības attiecībā uz Programmas 

nosacījumu izpildi un spēlē lielu lomu Programmas pirmās 

komponentes – jauniešu iniciatīvu centru izveide – īstenošanā. 

Vērtējot Programmas projektu pieteikumus, rūpīgi tika analizēta 

pašvaldību kapacitāte nodrošināt MJIC darbību ilgtermiņā. 

Pašvaldības līgumsaistības paredz centra funkcionēšanu atbilstoši 

mērķim – jaunatnes darba īstenošanai – vismaz 10 gadus pēc MJIC 

izveides. Savukārt, Latvijas – Šveices sadarbības programmas 

apraksts paredz, ka pašvaldībai jānodrošina centra ilgtermiņa 

darbība, sniedzot finansiālu, metodisku un stratēģisku atbalstu. 

Raksturojot sadarbību ar vietējo pašvaldību, centri norāda, ka pati 

nozīmīgākā sadarbības forma ir finansējuma nodrošināšana, tāpat 

jauniešu centri veic brīvprātīgo darbu pašvaldībā un iesaistās 

dažādu sabiedrisku pasākumu organizēšanā. MJIC pārstāvju 

sadarbības ar pašvaldību novērtējums ir ļoti atšķirīgs: ir gan tādi 

centri, kuri sadarbību vērtē kā ļoti pozitīvu, gan tādi, kuru sadarbības 

pieredze ar pašvaldībām lielākoties ir negatīva. Iemesli negatīvai 

sadarbībai pamatā ir pašvaldības neieinteresētība jaunatnes lietās 

vai izpratne par jaunatnes darba nozīmi. →8.; →9. 

Pašvaldības norāda, ka darba ar jaunatni mērķtiecīgu un plānveidīgu organizēšanu ietekmē jaunatnes lietu 

speciālista amata izveide pašvaldībā, kā arī plānošanas dokumenta izstrāde, nosakot pašvaldības jaunatnes 

politikas mērķi, prioritātes un rīcības virzienus25. Par metodisku atbalstu MJIC zināmā mērā liecināt jaunatnes lietu 

speciālista klātbūtne pašvaldībā, jo saskaņā ar jaunatnes lietu speciālista (turpmāk - JLS) profesijas standartu 

speciālists, cita starpā, “plāno un uzrauga darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā 

iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, koordinē pasākumus”26. →10. Dati 

rāda, ka četrās no kopskaitā 26 Programmā iesaistītajām pašvaldībām nav JLS (Ilūkstes, Jaunjelgavas, Kandavas 

un Līvānu novads) (skat. 8. tabulu). Septiņās no pētījumā iekļautajām pašvaldībām JLS ir vienlaikus arī jaunatnes 

darbinieks, kas vada vai darbojas MJIC (Aizputes, Burtnieku, Dagdas, Iecavas, Kocēnu, Pļaviņu un Riebiņu 

novads). Salīdzinoši, 2015. gadā Latvijā 82% pašvaldību bija jaunatnes lietu speciālisti un 15% gadījumu amats 

tiek veikts to apvienojot ar citu27. Tas apliecina, ka situācija MJIC neatšķiras no kopējās situācijas darbā ar jaunatni 

pašvaldībās. Lielākās un turīgākās pašvaldības var atļauties sniegt metodisku atbalstu MJIC, kamēr mazākajās 

iespējas ir ierobežotas. 

8.tabula: Pašvaldību atbalsts jaunatnes darbam. 
(Avots: IZM aptauja par pašvaldību darbu ar jaunatni 2015. gadā) 

Nr. Novads 
Pašvaldībā 

ir JLS 

Pašvaldībā 

ir jaunatnes 

lietu 

konsultatīvā 

komisija 

Pašvaldībā 

ir jauniešu 

dome 

Apvienoti 

jaunatnes 

darbinieka 

un JLS 

amati 

Gads, no kura 

pašvaldībā 

notiek 

plānveidīgs 

darbs ar jaunatni 

MJIC 

izveides 

gads 

1. Aizputes Jā Nē Nē Jā  2009 2015 

2. Alūksnes Jā Jā Nē  Nē 2009 2012 

3. Balvu Jā Jā Nē  Nē 2009 2016 

4. Burtnieku Jā Jā Nē Jā 2011 2012 

5. Dagdas Jā Nē Nē Jā 2005 2012 

6. Gulbenes Jā Nē Nē  Nē 2010 2012 

                                                           
25  IZM aptauja “Darbs ar jaunatni pašvaldībās” 2016. 
26  IZM Iesācēja portfelis: darbs ar jaunatni pašvaldībās 2016. gadā (2015). 
27  IZM aptauja par pašvaldību darbu ar jaunatni 2015. gadā (2016). 

→8. “Pašvaldībai reizēm nav izpratnes 

par to, kas ir jauniešu centrs un ko tajā var 

darīt, bet centra darbībai līdz šim tas nav 

traucējis, jo iecerētais tiek paveikts ar vai 

bez pašvaldības atbalsta.” [MJIC 

pārstāvis] 

 →9. “Mūsu pašvaldības vadība ir 

atsaucīga un atvērta, uzklausa idejas un 

cenšas palīdzēt, kā var.” [MJIC pārstāvis] 

→10. “Arī pašvaldībās viss ir atkarīgs no 

cilvēkiem. Koordinējot apmācības, ir 

pašvaldības, kas pašas sazinās un jautā, 

kādi dalībnieki no mūsu novada piedalās, 

mēs gribam nodrošināt tiem transportu.” 

[Ekspertu intervija]  
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Nr. Novads 
Pašvaldībā 

ir JLS 

Pašvaldībā 

ir jaunatnes 

lietu 

konsultatīvā 

komisija 

Pašvaldībā 

ir jauniešu 

dome 

Apvienoti 

jaunatnes 

darbinieka 

un JLS 

amati 

Gads, no kura 

pašvaldībā 

notiek 

plānveidīgs 

darbs ar jaunatni 

MJIC 

izveides 

gads 

7. Iecavas Jā Jā Nē Jā 2014 2015 

8. Ilūkstes Nē Nē Nē  Nē 2016 2011 

9. Jaunjelgavas  Nē Nē Nē  Nē 2013 2015 

10. Jelgavas Jā Jā Jā  Nē 2012 2012 

11. Kandavas Nē Nē Jā  Nē 2010 2012 

12. Kocēnu Jā Nē Jā Jā 2011 2012 

13. Līvānu Nē Nē Nē  Nē 2007 2014 

14. Madonas Jā Jā Jā  Nē 2001 2012 

15. Ozolnieku Jā Nē Jā  Nē 2014 2013 

16. Pļaviņu Jā Jā Nē Jā 2008 2012 

17. Rēzeknes Jā Nē Nē  Nē 2011 2015 

18. Riebiņu Jā Nē Nē Jā 2015 2015 

19. Salacgrīvas Jā Nē Jā  Nē 2010 2013 

20. Saldus  Jā Jā Jā  Nē 2009 2011 

21. Skrundas Jā Nē Nē  Nē 2013 2016 

22. Talsu Jā Jā Jā  Nē 1995 2013 

23. Tukuma Jā Jā Jā  Nē 2012 2011 

24. Valkas Jā Nē Jā  Nē 2004 2017 

Īpaši būtisks Programmas ilgtspējai ir stratēģisks atbalsts un sadarbība starp MJIC un pašvaldību. IZM vērtējumā 

plānveidīgs darbs ar jaunatni Latvijā aizsākās 2009. gadā, kad spēkā stājās daudzi normatīvie akti jaunatnes jomā 

un tika uzsākta ārvalstu finanšu instrumentu piesaiste jaunatnes jomai, t. sk. Latvijas – Šveices sadarbības 

programma28. Septiņas pašvaldības, kurās ir izveidots MJIC, norāda uz plānveidīgu darbu ar jaunatni vēl pirms 

2009. gada. Deviņas no pētījumā iekļautajām pašvaldībām plānveidīgu darbu ar jaunatni ir uzsākušas 1 līdz 2 

gadus pirms MJIC izveides, savukārt trīs pašvaldības – tikai pēc MJIC izveides (Tukuma, Ozolnieku un Ilūkstes 

novads). Cits aspekts, kas varētu liecināt par pašvaldību stratēģisku atbalstu MJIC, ir pašvaldības plānošanas 

dokumenta jaunatnes jomā esamība. Apkopojums par pētījumā iekļauto pašvaldību plānošanas dokumentu 

statusu jaunatnes jomā ir apskatāms 4. pielikumā. Tas parāda, ka visās pašvaldībās, kurās ir MJIC, ir arī spēkā 

esošs attīstības plānošanas dokuments, kurš cita starpā ietver jaunatnes jomu. Sešās pašvaldībās tas ir atsevišķs 

jaunatnes politikas plānošanas dokuments, kamēr pārējos gadījumos jaunatnes joma iekļauta pašvaldības 

attīstības vai izglītības plānošanas dokumentā. Salīdzinoši, Latvijā 2015. gadā tikai 47 (no 119) pašvaldībās bija 

plānošanas dokuments jaunatnes jomā, un 36 gadījumos tas ir atsevišķs, patstāvīgs jaunatnes politikas 

dokuments. Tātad, jaunatnes darba stratēģiskā plānošana pašvaldībās, kurās ir izveidots MJIC, ir ievērojami 

labāka. Deviņās pašvaldībās, kurās atrodas MJIC, plānošanas dokuments ir balstīts uz jauniešiem aktuālu 

jautājumu un problēmu analīzi un statistiku, kamēr pārējos gadījumos dokumentos nav izvērtēta aktuālā situācija 

jaunatnes jomā. Gandrīz visi (izņemot vienu) dokumenti norāda konkrētus jaunatnes jomā veicamos pasākumus, 

taču tikai trīs pašvaldības definē konkrētas jauniešu mērķauditorijas grupas. Gandrīz visi (23 no 26) plānošanas 

dokumenti jaunatnes jomā tiecas veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos un ir vērsti uz jauniešu sociālo 

iekļaušanu un integrāciju (20 no 26), taču tikai divu pašvaldību (Talsu un Gulbenes novads) plānošanas dokuments 

paredz arī riska uzvedības prevenciju. 

  

                                                           
28  Ibid. 
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DARBS AR JAUNATNI PAŠVALDĪBĀ 

PIEMĒRI NO GADĪJUMU IZPĒTĒM 

Jelgavas novada pašvaldība izceļas starp citām, jo tajā ir gan jaunatnes lietu 

speciālists, jauniešu padome, konsultatīvā komisija, kā arī darbs ar jaunatni tiek 

plānots pašvaldības izglītības attīstības dokumentā. Novadā darbojas 3 jauniešu 

centri, no kuriem lielākais – MJIC – tiek pozicionēts kā jaunatnes darba resursu centrs, 

bet darbs ar jaunatni tiek koordinēts arī pārējos 10 novada pagastos, sniedzot nepilna 

laika darba iespējas aktīvam novada jaunietim kā jaunatnes koordinatoram. 

Pašvaldība atbalsta jauniešu iniciatīvu projektus, izvērtējot centru un koordinatoru 

iesniegtos pasākumu gada plānus. Novada NVO var izmantot arī pašvaldības atbalstu 

iniciatīvu projektu priekšfinansējuma piesaistei. Pašvaldības pārstāvji norāda: “Mēs 

gribētu, lai darbs ar jaunatni novadā īpaši sasniedz tos, kam varbūt neizdodas sevi 

pierādīt skolā vai citviet. Gribām piedāvāt draudzīgu vidi, kurā ikviens jaunietis var 

atvērties un pats sevi ieraudzīt citā gaismā.” Vienlaikus novadā tiek īpaši strādāts ar 

sabiedriski aktīvajiem jauniešiem, aicinot tos iesaistīties skolēnu padomē, kā arī 

iesaistīties dažādās jauniešu iniciatīvās. Pašvaldības pārstāvji norāda: “Esam jau paši 

sev izaudzinājuši personīgās izaugsmes treneri un redzam arī citus jauniešus kā 

potenciālos jaunatnes darbiniekus vai vienkārši sabiedriski aktīvus novada 

iedzīvotājus nākotnē.” 

Jelgavas novads: 

 Attīstības plānošanas 

dokuments darbā ar 

jaunatni: iekļauts 

kopējā izglītības 

attīstības dokumentā 

 Novadā darbojas 

jaunatnes lietu 

speciālists, jauniešu 

padome, konsultatīvā 

komisija, jaunatnes 

darba koordinatori 

Aizputes novada pašvaldība pārstāv Latvijā unikālu pieeju darbam ar jaunatni, kurā 

tas tiek pilnībā deleģēts jauniešu NVO. Pašvaldībā nav jaunatnes lietu speciālista, 

darba ar jaunatni plānošanas dokumenta, nav arī jaunatnes konsultatīvās padomes 

un jauniešu domes. Aizputes novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu jauniešu 

centram, taču ne metodisku vai stratēģisku. Pašvaldība nenodrošina līdzekļus 

jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai, jo uzskata, ka jauniešu centram tie 

jāpiesaista pašu spēkiem. Aizputes pašvaldība saskata darbu ar jaunatni kā vēl vienu 

alternatīvu plašajā un piesātinātajā ārpus skolas un interešu izglītības piedāvājumā. 

Ilgus gadus centrā “Ideju māja” darbojusies spēcīga jauniešu NVO, īstenojot dažādas 

iniciatīvas (piemēram, “A zīmols”, Aizputes svētki), kas nesušas atpazīstamību ne vien 

Aizputes jauniešiem, bet arī pašvaldībai. Kopš 2017. gada sākuma centru “Ideju māja” 

vada nesen darbību sākusi NVO. Organizācijas pārstāvji norāda: “Mums ļoti noderētu 

pašvaldības formulēts redzējums darbam ar jaunatni pašvaldībā, jo pretējā gadījumā 

labākais signāls, ko saņemam, ir klusums, bet sliktākajā – kritika pēc notikuša 

pasākuma.” Jaunatnes jomas eksperti šādu pašvaldības pieeju vērtē kā pārlieku 

pasīvu, norādot: “Deleģēt spēcīgām jauniešu NVO ir ļoti labi un pareizi, taču prakse 

rāda, ka visu deleģēt tomēr nevar. Politikas veidošanas līmenī darbs ar jaunatni jāpatur 

pašvaldībā, piemēram – jaunatnes lietu speciālists.” 

Aizputes novads: 

 Attīstības plānošanas 

dokuments darbā ar 

jaunatni: NAV 

 Darbs ar jaunatni -

pilnībā deleģēts 

jauniešu NVO 

Burtnieku novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists vienlaikus ir MJIC vadītājs. 

Katru mēnesi pašvaldība organizē izglītības darba vadītāju seminārus, kuros piedalās 

novada izglītības iestāžu vadītāji, lai apmainītos ar aktualitātēm un viedokļiem. Šīs 

tikšanās apmeklē arī MJIC vadītāja, tādējādi var uzskatīt, ka pašvaldība savā ziņā 

sniedz metodisko atbalstu jauniešu centram. Pašvaldībā darbojas 5 organizācijas, 

kuru darbība tieši vai pastarpināti ir saistīta ar jauniešiem. Pašvaldības uzstādījums ir, 

lai katrā no sešiem novada pagastiem darbotos jauniešu interešu punkti, no kuriem 

lielākais – MJIC – atrodas novada centrā. 2013.gadā 4 t.s. Salacas baseina novadi – 

Burtnieki, Salacgrīva, Aloja un Mazsalaca – uzsāka sadarbību jauniešu attīstības un 

izglītības jomā, aktīvi iesaistot arī Vidzemes Augstskolu. Ir izveidota Jaunatnes lietu 

komisija, taču pašlaik tā nav aktīva, jo komisijas vadošais deputāts ir nolicis mandātu. 

Komisijas darbā ir iesaistītas biedrības, kuras pārstāvot katru no novada pagastiem. 

Kā norāda pašvaldības pārstāvis: “Darbība būtu jāaktivizē, bet tiek arī gaidīta papildus 

iniciatīva no jauniešiem.” Pašvaldībai jau 25 gadu garumā ir izveidojusies sadarbība 

ar Giterslo reģionu Vācijā. Sadarbības aktivitātēs ir iesaistīts arī MJIC, kurš vairākkārt 

no sadarbības partnera ir saņēmis ziedojumus, kā arī piedalījies apmaiņas braucienos 

un plenēros Vācijā. 

Burtnieku novads: 

 Jaunatnes politikas 

prioritātes ir ietvertas 

Burtnieku novada 

attīstības programmā 

2012.-2018. Gadam 

 Pašvaldībā darbojas 

jaunatnes lietu 

speciālists. Ir 

izveidota Jaunatnes 

lietu konsultatīvā 

komisija.  
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4. MJIC IETEKME 

Šajā nodaļā tiek analizēta MJIC sasniegtā ietekme uz Programmas tiešo mērķauditoriju, kā arī uz sabiedrību 

kopumā. Programmas plānotās ietekmes kontekstā MJIC ir īpaši nozīmīgs jauniešu atbalsta vides elements, kas 

paplašina jauniešu brīvā laika pavadīšanas, pilnveides un iniciatīvu iespējas reģionos, tādejādi veicinot arī jauniešu 

aktivitāti un sabiedrisko līdzdalību29. Jauniešu viedoklis par MJIC ietekmi balstās uz pētījuma ietvaros veikto 

jauniešu – MJIC apmeklētāju aptauju, kā arī informāciju, kura iegūta jauniešu fokusgrupas diskusijas laikā. 

Jaunatnes darbinieku viedoklis iegūts, īstenojot MJIC pārstāvju aptauju, kā arī veicot kvalitatīvās, strukturētās 

intervijās ar nozares ekspertiem un MJIC pārstāvjiem. Sabiedrības viedoklis par jauniešu centru ietekmi ir balstīts 

uz šī pētījuma ietvaros veikto SIA “SKDS” sabiedriskās domas aptauju par Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret 

jauniešu centriem un to sniegtajām iespējām. 

4.1. Jauniešu vērtējums 

Pētījuma ietvaros tika aptaujāti jaunieši, kuri apmeklē MJIC30. Jāpiebilst gan, ka aptaujā aktīvāk iesaistījās tieši 

regulārie MJIC apmeklētāji, tāpēc iegūtie rezultāti drīzāk parāda MJIC regulāro apmeklētāju, nevis jauniešu viedokli 

kopumā. Vairums no aptaujātajiem jauniešiem jeb 49,01% apmeklē centru trīs vai vairāk reizes nedēļā (21,71% - 

katru dienu) (skat. 11. attēlu). Līdz ar to var uzskatīt, ka centriem ir liela nozīme jauniešu dzīvē un, ka respondenti 

labi pārzina centra darbību un piedāvātās iespējas.  

11.attēls: “Cik bieži Tu apmeklē Jauniešu Centru?” 

 (Avots: Jauniešu aptauja) 

Izteikti lielākā daļa respondentu plāno apmeklēt MJIC ari turpmāk, tajā skaitā 39,14% no atbildējušiem vēlētos to 

darīt biežāk, nekā līdz šim (skat. 12.attēlu). Tas liecina, ka vairums respondentu ir apmierināti ar MJIC darbību un 

vēlas tajā uzturēties, lai pavadītu savu brīvo laiku. 

12.attēls: “Vai Tu plāno apmeklēt Jauniešu Centru arī turpmāk?” 

(Avots: Jauniešu aptauja) 

Būtiskākais iemesls, kāpēc jaunieši apmeklē MJIC, ir iespēja patīkami pavadīt laiku (uz to norādījuši 73,36% 

respondenti) (skat. 13.attēlu). Otrs biežāk nosauktais iemesls ir “Te var piedalīties interesantos pasākumos un 

                                                           
29  Programme Agreement “Support for Development of Youth Initiatives in Peripheral or Disadvantaged Regions”, 

apstiprināts 30.05.2011. 
30  Kopumā tika aptaujāti 304 jaunieši, tajā skaitā 31 no Kurzemes, 117 no Latgales, 37 no Pierīgas, 69 no 

Vidzemes un 47 no Zemgales. Trīs jaunieši nenorādīja savu atrašanās reģionu. Aptaujas īstenošanā tika 
iesaistīti MJIC darbinieki, un to aktivitāte ir ietekmējusi respondentu reģionālo dalījumu. 

13.82% 13.82%

23.36%
27.30%

21.71%

Retāk, kā reizi
mēnesī

1-3 reizes
mēnesī

1-2 reizes
nedēļā

3-4 reizes
nedēļā

Katru dienu

1.32%
5.92% 4.28%

49.34%

39.14%

Nē, vairāk
nenākšu

Vēl nezinu,
grūti teikt

Jā, bet retāk
nekā līdz šim

Noteikti, tāpat
kā līdz šim

Noteikti un vēl
biežāk
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apmācībās” (48,36% no respondentiem). Lai arī šo atbildi nevar pilnībā attiecināt uz Programmas ietvaros 

rīkotajām apmācībām un pasākumiem, tomēr tā apliecina, ka jaunieši augstu vērtē neformālās izglītības aktivitāšu 

sniegtos ieguvumus. To papildina arī nākamās populārākās atbildes: “Te var attīstīt un pilnveidot savu personību” 

(34,87%) un “Te var uzzināt daudz ko jaunu un noderīgu” (34,54%). Vienlaikus, daudzi jaunieši uzsver, ka viņiem 

būtiska motivācija MJIC apmeklēšanai ir piederības sajūta, proti, 37,83% norāda, ka centrā viņi ir starp ‘savējiem’. 

Kā viens no retākajiem MJIC apmeklēšanas iemesliem ir minēts “Te ir pieeja datoram un Internetam”, uz to kā 

būtisku iemeslu norāda nedaudz vairāk kā desmitā daļā respondentu (11,18%). 

13.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Tev patīk apmeklēt Jauniešu Centru, jo…” 

(Avots: Jauniešu aptauja) 

Salīdzinot šī pētījuma ietvaros īstenotās jauniešu aptaujas rezultātus ar Programmas priekšizpētē iegūtajiem 

datiem par jauniešu vērtējumu un vajadzībām, var secināt, ka jauniešu izpratne par neformālo izglītību ir pieaugusi. 

Arī priekšizpētē gūts apliecinājums jauniešu interesei apmeklēt jauniešu centrus, lai izglītotos un pilnveidotos, taču 

tolaik jauniešu norādītās apmācību intereses vērtējamas kā izteikti formālas: kursi, lekcijas un speciālistu 

konsultācijas31. Šajā pētījumā apkopotais jauniešu viedoklis parāda, ka jaunieši labprāt piedalās visdažādākajās 

MJIC aktivitātēs, jo tām ir izglītojoša un pilnveidojoša nozīme. Tas apliecina izmaiņu jauniešu priekšstatos: 

apmācības ir nevis tas, ko dara ar mums, bet gan tas, ko darām mēs paši. Salīdzinot šajā pētījumā un Programmas 

starpziņojumā32 iegūto informāciju, var uzskatīt, ka ir kopumā pieaugusi jauniešu centru popularitāte un 

palielinājusies to apmeklētība. Cits, atšķirīgs, aspekts parādās jauniešu motivācijā apmeklēt MJIC: ja programmas 

starpziņojumā jaunieši norāda, ka apmeklē jauniešu centrus, lai satiktu draugus un iepazītos, tad šī pētījuma 

rezultāti apliecina jauniešu vēlmi labi pavadīt laiku un piedalīties interesantos pasākumos. Arī šī pārmaiņa norāda 

uz pieaugošu neformālās izglītības ietekmi uz jauniešiem, kā arī apliecina MJIC fokusu uz neformālo izglītību. 

Vērtējot iemeslus, kādēļ MJIC neapmeklē citi jaunieši, respondenti visbiežāk norāda, ka par iemeslu tam varētu 

būt laika (58,55%) un intereses trūkums (56,91%). Reti kurš uzskata, ka iemesls ir neapmierinātība ar MJIC 

pasākumiem un aktivitātēm – šādu atbildi ir izvēlējušies tikai 8,22% no respondentiem (skat. 14.attēlu). 

                                                           
31 Socioloģisko pētījumu institūts “Pētījums par jauniešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos vai 

mazattīstītos reģionos”, (2010). 
32  JSPA “Vispārējā informācija par JSPA administrētās Latvijas un Šveices sadarbības programmu "Atbalsts 

jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” 

73.36%

48.36%

37.83%

34.87%

34.54%

25.99%

24.01%

21.38%

18.42%

11.18%

4.28%

Te var forši pavadīt laiku

Te var piedalīties interesantos pasākumos…

Te es esmu starp “savējiem”

Te var attīstīt un pilnveidot savu personību

Te var uzzināt daudz ko jaunu un noderīgu

Te var pats organizēt pasākumus

Te var satikt jaunus draugus

Te ir “citādāk” nekā mājās

Te mani uzklausa un sniedz atbalstu

Te ir pieeja datoram, internetam utt.

Cits
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14.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Tavuprāt, kāpēc citi jaunieši neapmeklē Jauniešu Centru?” 

(Avots: Jauniešu aptauja) 

Aptaujas ietvaros jaunieši tika lūgti novērtēt dažādus MJIC darbības un ietekmes aspektus. Jāatzīmē, ka visi 

piedāvātie apgalvojumi kopumā ir novērtēti pozitīvi (skat. 15. attēlu): 

▪ “Mūsu centrs ir atvērts visiem jauniešiem”  - tam pilnībā piekrīt 74,67% respondenti; 

▪ “Mūsu centrs palīdz jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku” - pilnībā piekrīt 60,86% respondenti; 

▪ “Mūsu centrs ir aktīvs un radošs” - pilnībā piekrīt 59,54% respondenti; 

▪ “Mūsu centrs pilnveido un attīsta jauniešu prasmes un zināšanas” - pilnībā piekrīt 50,99% respondenti. 

15.attēls: Sniegtais vērtējums par MJIC darbības un ietekmes aspektiem   
(1 – pilnīgi nepiekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu apgalvojumam).  

(Avots: Jauniešu aptauja) 

“Mūsu Jauniešu centrs ir aktīvs un radošs” 
 

 

“Mūsu Jauniešu centrs pilnveido un attīsta jauniešu 
prasmes un zināšanas” 

 
“Mūsu Jauniešu centrs palīdz jauniešiem saturīgi 
pavadīt brīvo laiku” 

 

“Mūsu Jauniešu centrs ir atvērts visiem jauniešiem” 

 

 

58,55% aptaujāto jauniešu ir pilnībā pārliecināti, ka MJIC organizētie pasākumi ir noderīgi jauniešiem, taču 

vienlaikus 40,13% respondenti pilnībā piekrīt, ka MJIC pasākumi nes labumu visai sabiedrībai kopumā (skat. 

16.attēlu). Tas, iespējams, norāda uz to, ka jaunieši sevi apzinās kā svarīgu sabiedrības daļu, kā arī zināmā mērā 

apliecina, ka MJIC aktivitātes ir vērstas uz visas sabiedrības labumu. 

 

2% 3%
12%

24%

60%

1 2 3 4 5

1%
7%

14%

27%

51%

1 2 3 4 5

1% 6% 11%
22%

61%

1 2 3 4 5

2% 3% 8% 13%

75%

1 2 3 4 5

58.55%

56.91%

17.11%

10.20%

8.22%

Nav laika

Nav intereses

Neiederas Centrā

Neērts darba laiks

Neapmierina Jauniešu Centra pasākumi un
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16.attēls: Sniegtais vērtējums apgalvojumam “Mūsu Jauniešu centrs organizē pasākumus, kas ir 

noderīgi tieši jauniešiem”  un “Mūsu Jauniešu centrs organizē pasākumus,  

kas ir noderīgi visai vietējai sabiedrībai”. 

(Avots: Jauniešu aptauja) 

 

 

KO JAUNIEŠI IEMĀCĀS CENTRĀ  

PIEMĒRS NO FOKUSGRUPAS DISKUSIJAS  

Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu 

centrs (atrodas Elejā): Fokusgrupas diskusijā jaunieši no 

Jelgavas novada MJIC dalījās tajā, ko viņi ir iemācījušies 

savā centrā. Ieguvumu loks ir ļoti plašs: prasmes, zināšanas, 

māksla, sadzīve, sports, zinātne un labi pavadīts laiks. 

Nopietnāk noskaņotie jaunieši norādīja, ka viņi centrā ir 

iemācījušies sadarboties ar citiem un uzņemties atbildību. 

Jaunieši, kurus interesē iespēja iesaistīties centra 

organizētajās nodarbībās, apmeklē improvizācijas un 

mūzikas nodarbības. Tie, kam svarīgi ir vienkārši būt kopā ar 

vienaudžiem, draudzēties un piedalīties, kā būtiskus 

ieguvumus min kino vakarus, galda spēles un spēļu turnīrus. 

Gandrīz visiem jauniešiem svarīga ir iespēja izmantot centra 

virtuvi, lai pagatavotu sev uzkodas vai ēdienu pēcpusdienai, 

taču vislabprātāk viņi iesaistās kopīgos ēst gatavošanas 

pasākumos un mācās cept pīrāgus un picas. 

Ko jūs esat iemācījušies jauniešu centrā? 

 

Aptaujā jaunieši tika aicināti vērtēt, kādi uzlabojumi nepieciešami MJIC darbībā. Neviens no atzīmētajiem atbilžu 

variantiem izteikti nedominē pār pārējiem, bet populārākie ir nepieciešamas “plašākas telpas” (35,2%), 

nepieciešams “iesaistīt vairāk jauniešus” (34,87%) un “rīkot vairāk pasākumus” (32,89%) (skat. 17.attēlu). 

Salīdzinoši retāk tika norādīts uz nepieciešamību mainīt centra darbiniekus (3,29%) un darba laiku (8,55%). 

Jānorāda, ka katram trešajam apmeklētājam centrā “viss šķiet ļoti labi”, kas apliecina jauniešu pozitīvo vērtējumu 

par MJIC. 
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17.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Ko, Tavuprāt, vajadzētu uzlabot Jauniešu Centra darbā?” 

(Avots: Jauniešu aptauja) 

4.2. Sabiedrības vērtējums 

Šī pētījuma ietvaros 2017. gada 11.-16. janvārī SIA “SKDS” veica sabiedriskās domas aptauju, iekļaujot tajā 

jautājumus par jauniešu centriem33. Nedaudz mazāk kā puse respondentu jeb 42,1% zina, ka pašvaldībā darbojas 

jauniešu centrs, bet 6,8% respondentu norādījuši, ka jauniešu centrs viņu pašvaldībā nedarbojas; puse 

respondentu jeb 51,1% par jauniešu centra darbību savā pilsētā/novadā nezina un nav dzirdējuši. Interpretējot šos 

rezultātus, būtiski ņemt vērā, ka sabiedriskās domas aptaujā padalījušies respondenti no dažādiem Latvijas 

novadiem, ne tikai no tiem, kur darbojas Programmas ietvaros izveidotie MJIC. Jauniešu mērķauditorijas (18-24 

gadus veci) zināšanas par jauniešu centra esamību tuvu dzīvesvietai ir labākas: 58,1% respondents zina, ka 

pašvaldībā šāds centrs darbojas, bet katrs trešais jeb 34,5% atbildēja, ka nezina vai nav dzirdējuši, ka apkārtnē 

atrodas jauniešu centrs. Šie dati uzrāda būtiskus uzlabojumus jauniešu centru atpazīstamībā, jo Programmas 

priekšizpētes laikā tikai 36% jauniešu varēja apliecināt, ka viņu pašvaldībā darbojas jauniešu centrs, savukārt 44% 

uzskatīja, ka tāds neeksistē34. Tās liecina, ka kopš 2010. gada jauniešu vidū ir pieaugušas zināšanas par jauniešu 

centriem, kas varētu būt arī Programmas nopelns. Reģionu griezumā informētība par jauniešu centra esamību ir 

izteikti zema Rīgā – 74,9% rīdzinieku nezina, vai Rīgā darbojas jauniešu centrs, kamēr, piemēram, Vidzemē šādu 

atbildi snieguši tikai 27,4%. Tas norāda, ka reģionos un mazpilsētās jauniešu centra darbība ir nozīmīgāka un 

pamanāmāka, vienlaikus apliecinot arī Programmas pozitīvo ietekmi uz darbu ar jaunatni reģionos. Tie 

respondenti, kuri zināja, ka viņu pašvaldībā darbojas jauniešu centrs, tika lūgti norādīt, vai viņi paši vai to tuvinieki 

ir piedalījušies kādās no jauniešu centra aktivitātēm. Lai gan centru aktivitātēs tieši ir piedalījušies tikai 14,6% 

respondentu, lielākajai daļai (gandrīz 40%) ir zināmi cilvēki, kas šādās aktivitātēs ir iesaistījušies un tikai 23,7% 

respondentu nezina nevienu, kas būtu iesaistījies jauniešu centru aktivitātēs (skat. 18. attēlu). Respondentu, kas 

ir vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem, personiskā iesaiste centru aktivitātēs ir ievērojami augstāka, proti, tajās ir 

piedalījušies 40,8% minētās vecuma grupas (jauniešu) pārstāvju. Līdz ar to var secināt, ka, lai arī jauniešu centru 

lielākā ietekme ir uz jauniešiem, tie netieši ietekmē arī citas sabiedrības grupas – ģimenes, vecākus, arī izglītības 

iestādes un sabiedrību kopumā.  

                                                           
33  Aptaujā piedalās 1005 respondenti, reprezentatīvi Latvijas reģionu, dzimumu, tautību, vecuma, nodarbinātības, 

izglītības līmeņa un pilsonības dalījumam. Šī pētījuma vajadzībām, kur nepieciešams, atsevišķi tiek norādīti 
aptaujas rezultāti reģionālā griezumā, kā arī izceltas respondentu vecuma grupā 18-24 g. atbildes. Aptaujas 
rezultātus nevar attiecināt tikai uz MJIC, bet gan uz visiem jauniešu centriem Latvijā. 

34 Socioloģisko pētījumu institūts “Pētījums par jauniešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos vai 
mazattīstītos reģionos”, (2010). 
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18.attēls: “Vai Jūs, Jūsu ģimenes locekļi vai draugi esat piedalījušies savas pašvaldības  
jauniešu centra aktivitātēs” 

(Avots: sabiedriskās domas aptauja) 

Vairums respondentu (81,4%) uzskata, ka jauniešu centra darbība pašvaldībā ir svarīga, savukārt 33,3% 

atbildējušo vērtē to kā ļoti svarīgu, bet 48,1% kā drīzāk svarīgu (skat. 19.attēlu). 

19.attēls: “Cik svarīga, Jūsuprāt, ir Jauniešu centru darbība Jūsu pašvaldībā?” 

(Avots: sabiedriskās domas aptauja) 

18 līdz 24 gadus vecu respondentu vidū atbilžu sadalījums neatšķiras no vidējā. Arī reģionu griezumā atbildes nav 

īpaši atšķirīgas: kopumā aptuveni 80% katra reģiona pārstāvju uzskata jauniešu centru darbību par svarīgu vai ļoti 

svarīgu (skat. 9.tabulu).  

9.tabula. Atbilde uz jautājumu “Cik svarīga, Jūsuprāt, ir Jauniešu centru darbība Jūsu pašvaldībā?” 
reģionu dalījumā, % 

(Avots: sabiedriskās domas aptauja) 

ATBILDES VARIANTS RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

Nemaz nav svarīga 1,2 1,2 0,9 1,0 0,7 1,4 

Drīzāk nav svarīga 3,1 2,0 3,0 2,6 1,7 4,9 

Drīzāk svarīga 48,9 47,9 41,5 46,5 55,1 46,6 

Ļoti svarīga 30,8 35,7 41,9 36,3 23,9 35,1 

Grūti pateikt 16,0 13,2 12,7 13,7 18,6 11,9 

Vairāki jautājumi tika veltīti tam, lai izzinātu sabiedrības uzskatus par jauniešu centru nozīmi (skat. 20. attēlu). 

Salīdzinoši liela daļa respondentu (25-30%) uz šiem jautājumiem atbildējuši ar “grūti pateikt”, vēlreiz apliecinot 

sabiedrības daļu, kas nepārzina jauniešu centru specifiku. Atbildes liecina, ka sabiedrības kopējā skatījumā 

jauniešu centriem ir izglītojoša, izklaidējoša un sociāla nozīme, pie tam visas no tām ir vienlīdz līdzvērtīgas. 

Apgalvojumam “jauniešu centram ir izglītojoša nozīme (jaunieši mācās neformāli, attīsta un pilnveido sevi)” kopumā 

piekrīt 58,3% respondentu (25,3% piekrīt, 33% piekrīt pilnībā) (skat. 20.attēlu). Jāatzīmē, ka respondenti vecumā 

no 18 līdz 24 gadiem minētajam apgalvojumam piekrīt mazākā mērā, proti, atbildi “pilnīgi piekrītu” ir atzīmējuši 

22,5% jauniešu. Apgalvojumu visvairāk atbalsta respondenti no Vidzemes (pilnībā piekrīt 49,4%) un Kurzemes 

(pilnībā piekrīt 37,6%), visretāk – no Rīgas (pilnībā piekrīt 28,2%). Skaitliski ļoti tuvs ir arī respondentu atbalsts 

uzskatam, ka “jauniešu centram ir izklaidējoša nozīme (vieta, kur labi pavadīt laiku ar draugiem) piekrīt kopumā 
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59,1% (pilnībā piekrīt 29,7%, piekrīt 29,4%). Atbildot (skat. 20.attēlu): šim apgalvojumam mazāk ir kategorisku 

piekritēju (piekrīt pilnībā), taču kopējais atbalstītāju skaits ir pat nedaudz augstāks, nekā apgalvojumā par centru 

izglītojošo nozīmi. Arī atbildot uz šo jautājumu 18 līdz 24 gadus vecu jauniešu viedoklis īpaši neatšķiras no kopējā 

respondentu vērtējuma, taču reģionu griezumā vairāk piekritēju ir starp Vidzemes (pilnībā piekrīt 41,8%) un 

Kurzemes (pilnībā piekrīt 32,1%) respondentiem, kamēr Rīgas reģiona respondenti visvairāk ir atturējušies no 

vērtējuma (grūti pateikt 31,5%). Ļoti līdzīgs (58,99%) ir arī respondentu atbalsts uzskatam, ka “jauniešu centram ir 

sociāla nozīme (iekļauj un atbalsta dažādu sociālo grupu jauniešus” (25,4% piekrīt, 33,5% pilnībā piekrīt). Arī šai 

tēzei 33,5% aptaujāto (skat. 20.attēlu). 18 līdz 24 gadus veci respondenti pilnībā piekrīt mazākā mērā nekā 

respondenti kopumā – 26,1%. Reģionu griezumā visvairāk šim apgalvojumam piekrīt Vidzemē (pilnībā piekrīt 

44,5%) un Kurzemē (pilnībā piekrīt 36%), vismazāk – Zemgalē (pilnībā piekrīt 29,3%) (skat. 10.tabulu).  

10.tabula. Atbilde uz jautājumu “Jauniešu centram ir sociāla nozīme” reģionu griezumā, %. 

(Avots: sabiedriskās domas aptauja) 

ATBILDES VARIANTS RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

1 – pilnīgi nepiekrītu 2,6 1,6 1,1 1,7 0,7 2,1 

2 3,2 0,5 2,1 2,0 7,5 5,9 

3 5,8 9,2 12,0 7,8 14,5 12,2 

4 24,4 26,9 25,7 24,8 21,7 29,4 

5 – pilnīgi piekrītu 31,8 34,5 44,5 36,0 29,3 29,9 

Visbeidzot,  apgalvojumam “jauniešu centram ir izglītojoša nozīme (jaunieši mācās neformāli, attīsta un pilnveido 

sevi)” kopumā piekrīt 58,3% respondentu (25,3% piekrīt, 33% piekrīt pilnībā). Jāatzīmē, ka respondenti vecumā 

no 18 līdz 24 gadiem minētajam apgalvojumam piekrīt mazākā mērā, proti, atbildi “pilnīgi piekrītu” ir atzīmējuši 

22,5% jauniešu. Apgalvojumu visvairāk atbalsta respondenti no Vidzemes (pilnībā piekrīt 49,4%) un Kurzemes 

(pilnībā piekrīt 37,6%), visretāk – no Rīgas (pilnībā piekrīt 28,2%). Lai labāk izprastu sabiedrības attieksmi pret 

jauniešu centru izglītojošo lomu, respondenti tika aicināti arī novērtēt apgalvojumu “jauniešu centrs dara to pašu, 

ko interešu pulciņi.” Ja tēzei par jauniešu centru izglītojošo nozīmi piekrita kopumā 58,3%, tad šim apgalvojumam 

pierīt tikai 34,4% respondentu. Ievērojami lielāks ir to respondentu īpatsvars, kas šim jautājumam nepiekrīt (4,2% 

pilnībā nepiekrīt, 10,3% nepiekrīt). 18-24 gadus veci respondenti šai tēzei piekrīt vēl mazākā mērā – atbildi “pilnīgi 

piekrītu” snieguši tikai 7,5% (salīdzinoši 22,6% jaunieši pilnībā apstiprina centru izglītojošo nozīmi). Šie rezultāti 

apliecina, ka sabiedrība, un jo īpaši – jaunieši, saskata atšķirību starp jauniešu centriem un interešu izglītību. 

20.attēls: Jauniešu centra nozīmes vērtējums (1 – pilnīgi nepiekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu, 6 – grūti pateikt). 

(Avots: sabiedriskās domas aptauja) 
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(jaunieši mācās neformāli, attīsta un pilnveido 
sevi)”  
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kur labi pavadīt laiku ar draugiem)” 
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Daudz mazākā mērā aptaujātie piekrīt apgalvojumam “jauniešu centrs dara to pašu, ko interešu pulciņi.” Tam 

pilnībā nepiekrīt 4,2% aptaujāto bet pilnība piekrīt tikai 14% (skat. 20.attēlu). Tas norāda, ka daļa sabiedrības izprot 

atšķirību starp jauniešu centriem un interešu izglītību. 18-24 gadus veci respondenti šai tēzei piekrīt vēl mazākā 

mērā – atbildi “pilnīgi piekrītu” snieguši tikai 7,5%. Reģionu griezumā īpašu atšķirību atbildēs nav. 

Cita jautājumu grupa palīdzēja noskaidrot sabiedrības izpratni par ieguvumiem, kas jauniešiem un sabiedrībai 

rodas no jauniešu centriem (skat. 21.attēlu). Vairāk kā puse respondentu jeb 54,6% piekrīt apgalvojumam “jauniešu 

centrs rada būtisku labumu jauniešiem” (piekrīt 26%, pilnībā piekrīt 28,6%). Starp 18 līdz 24 gadus veciem 

jauniešiem atbildi “pilnīgi piekrītu” snieguši 23,8%. Reģionu griezumā visvairāk apgalvojumam pilnībā piekrīt 

Vidzemē (36,6%), Pierīgā (32,8%) un Kurzemē (31,1%), bet vismazāk – Zemgalē (17,5%). Līdzīgs ir respondentu 

vērtējums apgalvojumam “jauniešu centrs rada būtisku labumu vietējai sabiedrībai”: tam piekrīt 50,1% respondentu 

(pilnībā piekrīt 24,2%, piekrīt 25,9%). Arī šim apgalvojumam 18 līdz 24 gadus veci respondenti piekrīt mazākā 

mērā – atbildi “pilnīgi piekrītu” snieguši 15,4%. Reģionu griezumā īpašas atšķirības nav vērojamas. Tas apliecina 

to, ka jaunieši tiek uztverti kā pilnvērtīga un nozīmīga sabiedrības grupa, un jauniešu ieguvumi tiek pielīdzināti 

visas sabiedrības ieguvumiem. Līdz ar to, var secināt, ka MJIC ietekme uz jauniešiem ir vispārināma plašākā 

nozīmē – uz sabiedrību kopumā. Vēl lielākā mērā sabiedrība piekrīt arī tam, ka jaunieši, kas apmeklē jauniešu 

centrus, aktīvāk iesaistās sabiedriskajos procesos. Šim apgalvojumam kopumā piekrīt 58,8% respondentu. 18 līdz 

24 gadus vecie respondenti šim apgalvojumam pilnībā piekrīt tikai 25,2% gadījumos, bet reģionu griezumā 

visvairāk apgalvojumam piekrīt Kurzemē (38,8%), bet vismazāk – Rīgā (28,2%). Tomēr, aptaujā netiek specificēts, 

vai jauniešu centra apmeklētāji tiek vērtēti kā sabiedriski aktīvāki tāpēc, ka tie apmeklē centrus, vai arī to 

sabiedriskā aktivitāte izpaužas arī ārpus centru aktivitātēm. Toties, ievērojami mazāks ir atbalstītāju skaits tēzei 

“jauniešu centrs palīdz sagatavoties reālai dzīvei”: tam piekrīt 37,7% aptaujāto (pilnībā piekrīt 15%, piekrīt 22,7%), 

bet nepiekrīt 13,1% (pilnībā nepiekrīt 4,9%, nepiekrīt 8,2%) (skat. .attēlu). Starp 18-24 gadus veciem 

respondentiem šim apgalvojumam pilnīgi piekrīt tikai 8,5%. Reģionu griezumā atbildes ir līdzīgas. 

21.attēls: Jauniešu centru ieguvumi (1 – pilnīgi nepiekrītu, 5 – pilnīgi piekrītu, 6 – grūti pateikt). 

(Avots: sabiedriskās domas aptauja) 
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4.3. Sadarbības partneru vērtējums 

Pētījuma ietvaros arī skolu pārstāvji tika aicināti novērtēt MJIC darbību un ietekmi. 65,91% skolu pārstāvju 

apliecina, ka jauniešu centra darbība pašvaldībā ir ļoti svarīga, vēl 27,27% to uzskata par drīzāk svarīgu; tikai 

2,27% aptaujātie skolu pārstāvji uzskata, ka jauniešu centru darbība nemaz nav svarīga (skat. 22.attēls.).  

22.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Cik svarīga ir jauniešu centra darbība pašvaldībā?”, %. 

(Avots: Skolu pārstāvju aptauja) 

Skolu pārstāvji tika lūgti norādīt arī skolēnu brīvā laika pavadīšanas iespējas pašvaldībā. Piedāvājums lielākoties 

ietver jauniešu centrus vai jauniešu projektus, interešu izglītību, mākslas, mūzikas un sporta nodarbības, un 

dažādos novados ir atšķirīgs. Tomēr, gandrīz visās atbildēs kā viena no brīvā laika pavadīšanas iespējām ir 

norādīta arī vismaz viena no šīm – jauniešu centrs, t.sk. MJIC, jauniešu iniciatīvas, jauniešu brīvprātīgais darbs, 

labdarības projekti, skolēnu līdzpārvalde vai dome, skolēnu ministrija, ekopadome. Tas apliecina, ka skolu 

skatījumā jauniešu centrs ir ļoti nozīmīga brīvā laika pavadīšanas alternatīva jauniešiem reģionos. Skolu pārstāvju 

skatījumā MJIC darbība kopumā tiek vērtēta pozitīvi: vairāk kā puse jeb 54,55% respondentu skolu pārstāvju 

aptaujā jauniešu centru darbību vērtē kā labu, savukārt 13,64% pat kā izcilu (skat. 23. attēlu). Tomēr, pietiekami 

liela daļa respondentu jeb 29,55% norādījuši, ka tā varētu būt labāka. 

23.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Kā jūs vērtējat jauniešu centra darbību pašvaldībā?”, %. 

(Avots: Skolu pārstāvju aptauja) 

Aicināti norādīt MJIC aktivitātes, par kādām skolu pārstāvji ir dzirdējuši, visbiežāk izvēlētais atbilžu variants ir “brīvā 

laika pavadīšana”, kuru minēja 93,18% respondentu (skat. 24.attēlu). Nākamās zināmākās aktivitātes ir neformālā 

izglītība (65,91%) un jauniešu iniciatīvu projekti (59,09%). Tas liecina, ka skolas primāri saista MJIC ar brīvā laika 

pavadīšanas iespējām, tomēr ļoti nozīmīga ir arī to loma neformālās izglītības īstenošanā. 
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24.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Par kādām MJIC aktivitātēm esat dzirdējuši?”, %. 

(Avots: Skolu pārstāvju aptauja) 

Arī pašvaldības pārstāvji tika aicināti novērtēt jauniešu centra darbību; to vērtējums ir vēl augstāks, nekā skolu 

skatījumā: 70,3% pašvaldību aptaujas respondentu uzskata, ka jauniešu centra darbība pašvaldībā ir svarīga, bet 

22,22% – drīzāk svarīga (skat. 25.attēls) 

25.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Cik svarīga ir jauniešu centra darbība pašvaldībā?”, %. 

(Avots: Pašvaldību pārstāvju aptauja) 

MJIC darbību pašvaldības vērtē pozitīvi: 62,96% respondentu to vērtē kā labu, savukārt 22,22% kā izcilu; pavisam 

neliela daļa respondentu – 3,7% kā vāju (skat. 26.attēlu). 

26.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Kā jūs vērtējat jauniešu centra darbību pašvaldībā?”, %. 

(Avots: Pašvaldību pārstāvju aptauja) 

Pētījuma ietvaros īstenotā izglītības iestāžu aptauja parāda, ka 65,91% respondentu saista jauniešu centrus ar 

neformālās izglītības piedāvājumu jauniešiem. 43,18% skolu pārstāvju pilnībā piekrīt tam, ka jauniešu centram 

pašvaldībā ir jāuzņemas izglītojoša loma, īstenojot neformālās izglītības aktivitātes. Tomēr, skolu pārstāvju 
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skatījumā vēl nozīmīgāka ir centra loma sociālā ziņā (63,64% respondentu uzskata, ka centram jāiesaista sociālā 

riska jaunieši) un sabiedriskā ziņā (56,82% respondentu domā, ka centram jāiesaista jaunieši sabiedriskos 

procesos). Atbildot uz jautājumu “Kādi, Jūsuprāt, ir jauniešu galvenie ieguvumi no jauniešu centra darbības?” skolu 

pārstāvju visbiežāk minētais ieguvums (77,27%) ir “neformālā izglītība – mācīšanās darot, jauniešu iniciatīvas, 

sabiedriskā līdzdalība” (skat. 27.attēlu). Kā otrs būtiskākais ieguvums norādīts “jaunieši apgūst nozīmīgas 

personīgās prasmes”. Tas norāda, ka skolu pārstāvji izprot un novērtē jauniešu centru ieguldījumu neformālajā 

izglītībā un saista to ar jauniešu personības attīstību. 

27.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Kādi, Jūsuprāt, ir jauniešu galvenie ieguvumi  
no jauniešu centra darbības?”  

(Avots: Skolu pārstāvju aptauja) 

Jāatzīmē, ka šīs atbildes lielā mērā saskan ar pašvaldību viedokli. Šī pētījuma ietvaros īstenotajā pašvaldību 

pārstāvju aptaujā kā galvenie trīs jauniešu ieguvumi no centra darbības tiek minēti neformālā izglītība, saturīga 

brīvā laika pavadīšana un iespēja jauniešu pašu iniciatīvām (katrs – 77,78%).  

28.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Kādi, Jūsuprāt, ir jauniešu galvenie ieguvumi  
no jauniešu centra darbības?” 

(Avots: Pašvaldību pārstāvju aptauja) 
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Izglītības iestāžu pārstāvji tika aicināti novērtēt arī skolas galvenos ieguvumus no jauniešu dalības vietējā jauniešu 

centrā. Uz šo jautājumu tika sniegtas atbildes, kuras kopumā raksturo šādi apgalvojumi:  

▪ Jauniešu centrs veicina skolēnu pašiniciatīvu un aktivitāti; 

▪ Jauniešu centrs veicina skolēnu komunikāciju, kontaktēšanās prasmes; 

▪ Jauniešu centrs veicina jauniešu radošumu un tā izpausmes; 

▪ Jauniešu centrs palīdz jauniešiem apgūt dažādas prasmes (piemēram, fotografēšanu); 

▪ Jauniešu centrs sniedz iespēju jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku; 

▪ Jauniešu centrs radina pie brīvprātīgā darba. 

Norādot, kādas prasmes un kompetences MJIC varētu attīstīt 

jauniešiem, bez augstāk minētajām tika izceltas vēl šādas: 

atbildība par savu rīcību, prasme plānot savu darbību un laiku un 

līderības un uzņēmējdarbības prasmes. Arī intervētie jomas 

eksperti norāda uz uzņēmējdarbību kā aizvien aktuālāku tēmu 

darbā ar jaunatni. →1.; →2.  

Pašvaldības pārstāvji par ieguvumiem no jauniešu līdzdalības 

MJIC nedomā izglītošanās kontekstā, kā būtiskākos ieguvumus 

norādot “jaunieši ir nodarbināti”, “saturīgi tiek pavadīts brīvais 

laiks” un “pieaug jauniešu sociālā aktivitāte”. Arī šie ieguvumi, lai 

gan nav tieši saistīti ar apmācībām, ir ļoti nozīmīgi. 

Pašvaldības tika lūgtas novērtēt to jauniešu aktivitāti pašvaldību sabiedriskajā dzīvē, kuri darbojas jauniešu centrā. 

Respondenti kopumā uzskata, ka darbošanās MJIC būtiski palielina jauniešu aktivitāti, jo īpaši to iesaistīšanos 

jauniešu iniciatīvu īstenošanā (apgalvojum piekrīt 81,48% respondentu), iesaistīšanos skolēnu domēs un 

pašpārvaldēs (piekrīt 77,78%), kā arī kopumā veicina aktīvāku sadarbību ar pašvaldību (piekrīt 51,85%) (skat. 

29.attēlu). Šie rezultāti apliecina augstu pozitīvu Programmas ietekmi uz jauniešu aktivizēšanos un līdzdalību 

sabiedriskajos procesos. 

29.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Vai ir vērojama lielāka aktivitāte pašvaldības sabiedriskajā 

dzīvē no to jauniešu puses, kuri darbojas jauniešu centrā?” 

(Avots: Pašvaldību pārstāvju aptauja) 

  

→1. Vajadzētu būt tā: jaunietis mammai 

prasa naudu tēriņiem, bet viņa saka – ej 

uz jauniešu centru un mācies nopelnīt 

pats!” [Ekspertu intervija] 

→2. “Mums ir daži piemēri, kad jaunieši 

centru ietekmē aizrāvušies ar kādu tēmu, 

kas vēlāk pāraug profesionālā darbībā. To 

varētu stimulēt plašāk un mērķtiecīgāk.” 

[Ekspertu intervija] 
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5. MJIC ILGTSPĒJA 

MJIC ilgtspējas nosacījumi ir iestrādāti Programmas dokumentācijā un normatīvajos aktos jeb līgumsaistībās ar 

pašvaldībām, kurās Programmas ietvaros ir atvērti centri. Tie nosaka, ka pašvaldībām ir jānodrošina Programmas 

ietvaros izveidoto jauniešu centru un tā aprīkojuma uzturēšana un izmantošana jaunatnes darba vajadzībām 

vismaz 10 gadus pēc centra izveides. Pašvaldību līgumsaistībās nav precīzi un skaidri definēti MJIC darbības 

nodrošināšanas nosacījumi, tādi, kā, piemēram, MJIC darba laiks, darbinieku skaits, piedāvāto pakalpojumu klāsts 

vai sasniedzamā mērķauditorija. Taču Programmas pavadošajā dokumentācijā norādīts, ka priekšnosacījums 

MJIC ilgtspējai ir regulārs pašvaldību stratēģisks, metodisks un finansiāls atbalsts darbam ar jaunatni, t.sk. centru 

kapacitātes piesaistīt papildu finansējumu stiprināšana35. Šajā nodaļā ir analizēts MJIC ilgtspējas aspekts, īpašu 

uzmanību vēršot uz pašvaldību lomu un nodomiem centru ilgtspējas nodrošināšanā.  

Pētījuma ietvaros īstenotās MJIC pārstāvju aptaujas rezultāti parāda, ka centru nākotnes izredzes tiek vērtētas 

pozitīvi un pat salīdzinoši augstāk, nekā visi pārējie MJIC darbības aspekti. 30. attēlā ir atainots vidējais rezultāts, 

kas iegūts, apkopojot 26 MJIC pārstāvju atbildes, kurās respondenti lūgti novērtēt dažādus MJIC darbības 

aspektus. Centra nākotnes izredzes piecu punktu skalā ir novērtētas visaugstāk (4,1 jeb apmierinoši). Tas 

apliecina, ka MJIC pārstāvji jūtas droši un pārliecināti par centru darbības turpināšanu. Viskritiskāk vērtētie aspekti 

ir centra cilvēkresursu kapacitāte un finansiālās iespējas (šie faktori jau apskatīti iepriekš, 3. nodaļā “MJIC darbības 

analīze”), kas skar ne vien MJIC pašreizējo darbību, bet varētu apgrūtināt arī MJIC ilgtspēju nākotnē. 

30.attēls: Jauniešu centru darbības vērtējums (1 – neapmierinoši, 5 – ļoti apmierinoši). 

(Avots: MJIC darbinieku aptauja) 

Ekspertu intervijās gūtie viedokļi liecina, ka pozitīvais vērtējums 

par centru nākotnes izredzēm varētu balstīties pašvaldību 

līgumsaistībās par centru uzturēšanu un darbības nodrošināšanu 

noteikto 10 gadu laikā. →1. MJIC pārstāvji apliecina pašvaldību 

apņemšanos pildīt līgumsaistības attiecībā uz MJIC ilgtspēju, jo 

saistību neizpildes gadījumā pašvaldībai jāatmaksā Programmas 

gaitā apgūtie finanšu līdzekļi. Tajā pat laikā MIJC pārstāvji un 

intervētie eksperti norāda, ka pašvaldību ilgtermiņa saistības par 

MJIC uzturēšanu nesniedz garantiju atbalstam un kvalitatīvam 

darbam ar jaunatni. Līdz ar to, teorētiski iespējama arī situācija, ka 

Programmas līgumsaistības tiek pildītas formāli (piemēram, centrs 

atvērts jauniešiem dažas dienas vai stundas nedēļā, kamēr pārējā 

laikā tā telpas netiek izmantotas vai tiek izmantotas citiem 

nolūkiem). →2. Atsevišķos gadījumos pašvaldību ilgtermiņa 

saistības par centra uzturēšanu drīzāk varētu kavēt, nevis veicināt 

jaunatnes darba attīstību novadā. →3. Jānorāda gan, ka šādu piemēru ir ļoti maz. Secināms, ka pašvaldību 

līgumsaistībām ir pozitīva ietekme uz MJIC uzturēšanu, taču tas automātiski nenodrošina arī pašvaldības 

ieinteresētību un atbalstu rezultatīvam darbam ar jaunatni. Tāpēc būtiski ir izzināt pašvaldību vērtējumu par MJIC 

nākotnes izredzēm.  

                                                           
35  Programme Agreement “Support for Development of Youth Initiatives in Peripheral or Disadvantaged Regions”, 

apstiprināts 30.05.2011. 

→1. “Šveices centri atšķiras no pārējiem ar 

to, ka pašvaldībās ir uzņēmušās saistības.” 

[Ekspertu intervijas] 

→2. “Lai arī pašvaldības ir apņēmušās 

uzturēt centrus vēl 10 gadus pēc projekta 

īstenošanas, atšķiras to iespējas ieguldīt 

centros.” [Ekspertu intervija] 

→3. “Ir centri, kur ilgtspējas nosacījums 

ierobežo tālāku izaugsmi: ja centra telpas 

nav plašas, bet apmeklētāju skaits strauji 

aug, centrs diemžēl nevar izvērsties. 

Jāpaliek turpat.” [Ekspertu intervija] 
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Pētījuma ietvaros tika izzināts pašvaldību pārstāvju skatījums uz MJIC uzturēšanu ilgtermiņā. Aicināti novērtēt 

galvenos izaicinājumus, kuri pašvaldībai jārisina jaunatnes jomā, pašvaldību pārstāvji sniedza dažādus atbilžu 

variantus, tomēr viena no biežākajām atbildēm ir – MJIC finansējuma trūkums. Citas atbildes ietvēra tādus 

aspektus kā cilvēkresursu un laika resursu trūkums, nepietiekama atbalsta infrastruktūra, jauniešu attieksmes, 

jauniešu nodarbinātības un noturēšanas izaicinājumi pašvaldībā. Pašvaldību pārstāvjiem tika jautāts “Jūsuprāt, 

kuros aspektos jāstiprina jauniešu centra darbība Jūsu pašvaldībā?” Visbiežāk minētā atbilde uz šo jautājumu bija 

“papildu finansējuma piesaiste”, kuru kā būtisku minēja 62,96% respondentu (skat. 31.attēlu). Tajā pat laikā cits 

finansējuma aspekts – pašvaldības finansiālais atbalsts – pašvaldību vērtējumā ir ierindots pēdējā vietā. Secināms, 

ka pašvaldību skatījumā jaunatnes darba finansējumam būtu jāpieaug drīzāk uz ārēju avotu, nevis pašvaldību 

budžetu rēķina. 

31.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Jūsuprāt, kuros aspektos jāstiprina jauniešu centra darbība 
Jūsu pašvaldībā?”, %. 

(Avots: Pašvaldību darbinieku aptauja) 

Uz jautājumu “Vai Jūsu pašvaldība plāno palielināt finansējumu jauniešu centra atbalstam?” 44,44% aptaujāto 

pašvaldību pārstāvju nevarēja atbildēt. Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka anketu aizpildīšanā iesaistītie 

pašvaldību pārstāvji nav iesaistīti lēmumu pieņemšanā par pašvaldību budžeta sadalījumu. 29,63% pašvaldību 

pārstāvji norāda, ka jau 2017. gadā MJIC finansējums būs lielāks nekā līdz šim, savukārt 7,41% gadījumu tika 

norādīts uz pašvaldības plāniem palielināt MJIC finansējumu 2018. gadā (skat. 32.attēlu). Tātad, kopskaitā 37,04% 

pašvaldību, kurās darbojas MJIC, ir radušas iespējas palielināt budžetu darbam ar jaunatni savā novadā. Tajā pat 

laikā, 11,11% pašvaldības ir norādījušas, ka tuvāko 1-3 gadu laikā neredz iespējas palielināt finansējumu MJIC, 

bet 7,41% pašvaldību uzskata, ka finansējumu MJIC nav vajadzības palielināt. 

32.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Vai Jūsu pašvaldība plāno palielināt finansējumu jauniešu 
centra atbalstam?”, %. 

(Avots: Pašvaldību darbinieku aptauja) 

Aptaujas dati parāda, ka arī pašvaldības apzinās cilvēkresursu kapacitātes ierobežojumus, tāpēc kā nākamais 

aspekts, kurā būtiski stiprināt MJIC darbību, minēts – darbinieku skaits (skat. 31.attēlu). Šajā ziņā pašvaldību un 

MJIC pārstāvju uzskati sakrīt un tas ir pozitīvs signāls, kas ļauj cerēt uz situācijas uzlabošanos šajā jomā. Cits 

būtisks aspekts, kurā pēc pašvaldību domām būtu jāstiprina centra darbība, ir sadarbība ar skolām, savukārt kā 

ceturtais būtiskākais aspekts minēts jauniešu apmeklētības celšana. Veicot MJIC gadījuma izpētes secināms, ka 

MJIC ilgtspēja pašvaldībās tiek analizēta jauniešu statistisko prognožu kontekstā: ja pašvaldībā būs jaunieši, tad 

būs arī centrs, taču, ja jauniešu skaits būtiski kritīsies – ieguldījumi jaunatnes darbā nebūs attaisnojami. Statistika 
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Sadarbība ar skolām

Darbinieku skaits

Papildu finansējuma piesaiste (valsts, dažādu fondu,…

7.41

7.41

11.11

29.63

44.44

Jā, sākot ar 2018. gadu

Neplānojam tuvākajos 1-3 gados, jo nav tādas
vajadzības

Neplānojam tuvākajos 1-3 gados, jo nav tādu iespēju

Jā, sākot ar 2017. gadu

Nevaru atbildēt
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un prognozes par jauniešu skaitu Latvijā un pašvaldībās, kurās darbojas MJIC, ir apskatītas šī pētījuma 3.3. 

apakšnodaļā “Jaunieši”. Ņemot vērā pēdējo 15 gadu dzimstības rādītāju tendences, sagaidāms neliels jauniešu 

skaita pieaugums laika periodā starp 2020. un 2030. gadu, taču pēc tam jauniešu skaits atkal turpinās 

samazināties36. Lai arī jauniešu auditorijas prognozes nav pozitīvas, darba ar jaunatni nozīmi nevajadzētu reducēt 

uz kvantitatīviem rādītājiem. Gluži otrādi, ikviens līdzatbildīgs jaunietis ir nozīmīgs ieguvums sabiedrībai negatīvas 

demogrāfijas apstākļos. 

JAUNIEŠU CENTRA NOZĪMES STIPRINĀŠANA 

PIEMĒRI NO GADĪJUMU IZPĒTES 

Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs (atrodas Elejā): 

MJIC ilgtspējas nodrošināšanai noderīga var būt arī jaunatnes darbinieku un 

jauniešu iestāšanās par savām interesēm un vajadzībām. Lielisks piemērs šādai 

iniciatīvai ir 2016. gadā īstenotā Jelgavas novada BJIIC zibakcija “Jauniešu centram 

būt pašvaldībā”37, kura norisinājās Jelgavas novada jauniešu mēneša ietvaros. 

Zibakcijā piedalījās Jelgavas novada MJIC un apkārtējo pagastu jaunieši. Tās mērķis 

bija ne vien piesaistīt jauniešu uzmanību, bet arī uzrunāt sabiedrību un paust 

jauniešu viedokli par centra pastāvēšanas nozīmi ikvienā pašvaldībā Latvijā. Akcijas 

laikā jaunieši sadevās rokās, veidojot ķēdi un ieskaujot MJIC ēku. “Mēs gribam 

piesaistīt jauniešus, pastāstīt, ka jauniešu centrā var pavadīt brīvo laiku, iegūt 

neformālo izglītību un īstenot dažādas iniciatīvas“, stāsta akcijas organizatori – MJIC 

jaunieši. Ideja radusies Erasmus+ projekta ietvaros, jauniešiem ģenerējot idejas par 

sava pagasta, ciema, novada attīstību. “Kurš gan tagad varēs pateikt, ka jauniešu 

centrs, kuru ik dienas apmeklē līdz pat 70 jauniešiem, nav svarīgs?” akciju komentē 

novada pašvaldības pārstāve. 

Jelgavas novada dati: 

 Jauniešu skaita 

izmaiņas 2011-

2015: -10% 

 Jauniešu (13-25 g.) 

īpatsvars: 16% 

 MJIC apmeklētāju 

skaits 2016: 12 800 

 MJIC apmeklētāju 

pieaugums 

2016/2015: +39%  

6. KOPSAVILKUMS 

Programmas pirmās komponentes ietvaros, laika posmā no 2011. gada 1. jūnijam līdz 2017. gada 31. martam, 

dažādās pašvaldībās Latvijā izveidoti kopskaitā 26 multifunkcionāli jauniešu centri. Līdz ar to, plānotie kvantitatīvie 

rezultāti attiecībā uz MJIC izveidi ir ne vien izpildīti, bet arī pārsniegti. MJIC reģionālais novietojums ir vienmērīgs, 

tātad, sasniegti ir arī Programmas mērķi attiecībā uz MJIC reģionālo pārklājumu.  

Veiktā analīze liecina, ka MJIC darbības nozīmīgākie priekšnosacījumi ir (1) cilvēkresursi, ar to saprotot centra 

vadītāju un darbinieku, (2) jaunieši kā centru mērķa grupa un (3) centra infrastruktūra un vide. Intervētie eksperti 

un MJIC pārstāvji norāda, ka cilvēkresursi būtiskākais, bet vienlaikus arī viskritiskāk vērtētais MJIC resurss, kuru 

raksturo augsts noslogojums (arī zems atalgojums) un augsta kadru mainība. Pētījumā analīze norāda uz papildu 

cilvēkresursu nepieciešamību centros. Lielākā daļa MJIC savu darbību labprāt saista ar aktīvajiem jauniešiem. 

Centru pamata auditoriju (60%) sastāda 11-18 g. v. jaunieši, bet aizvien lielāku interesi par MJIC apmeklēšanu 

izrāda arī sākumskolas vecuma bērni, kuru īpatsvars šobrīd sastāda 23% no kopējā MJIC apmeklētāju skaita. 

Pēcskolas (19-25 g.v.) vecuma jauniešu skaits ir būtiski mazāks (10%), kas skaidrojams ar to, ka attālākos novados 

ir ierobežotas darba un studiju iespējas, kā rezultātā jaunieši pēc skolas absolvēšanas lielākoties pamet dzimto 

pusi. 

Finansējums, kas pamatā tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem sekmīgas un ilgtspējīgas jebkuras 

organizācijas darbības priekšnosacījumiem, MJIC pārstāvju aptaujā netiek minēts starp nozīmīgākajiem trim 

faktoriem. Tas, iespējams, skaidrojams ar faktu, ka centru darbībai nepieciešamo budžetu piešķir pašvaldība un 

ar to pietiek, lai MJIC spētu “izdzīvot”. Turklāt, liela daļa pašvaldību piešķir finansējumu jauniešu iniciatīvu 

projektiem, kas vērtējams pozitīvi. Tomēr, domājot par nākotni, ieteicams aktīvāk strādāt finansējuma piesaistes 

virzienā, gan pašiem centriem apzinot visas finanšu resursu piesaistes iespējas, gan pašvaldībām mudinot MJIC 

meklēt veidus, kā līdzfinansēt savas darbības attīstību. Lai to sekmīgi īstenotu, MJIC vadītājus ieteicams atbalstīt 

                                                           
36  E-klase publikācija par jauniešiem Latvijā, 12.12.2013. 
37  http://www.jelgavasnovads.lv/lv/video/?vid=93 
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ar apmācībām, kurās var apgūt finansējuma piesaistes prasmes, izzināt veiksmīgos piemērus un cita starpā 

dalīties ar savstarpējo pieredzi. MJIC sekmīgai darbībai un izaugsmei bez jau minētajiem priekšnosacījumiem ir 

būtiski stiprināt arī sadarbību ar pašvaldību kā galveno atbildīgo par jaunatnes politiku novadā un centra 

ilgtspējīgas darbības nodrošinātāju. Vienlaikus ir jāstiprina sadarbība ar esošajiem partneriem – JSPA, izglītības 

iestādēm, sociālo dienestu, vietējām NVO un uzņēmumiem –, kā arī jāmeklē jaunus sadarbības partnerus novadā, 

valstī vai starptautiskā līmenī. 

Pētījums analizē ne vien MJIC darbību, bet arī tās ietekmi uz jauniešiem un sabiedrību. Pētījuma ietvaros veiktā 

jauniešu aptauja parāda, ka centriem ir būtiska nozīme jauniešu dzīvē, ko apliecina fakts, ka vairums aptaujāto 

jauniešu jeb 49,01% apmeklē centru trīs vai vairāk reizes nedēļā. Salīdzinoši ar 2013. gadā veikto Programmas 

starpziņojumu, ir pieaugusi MJIC apmeklētība38. Būtiskākais MJIC apmeklējuma iemesls ir tas, ka centrā var 

patīkami pavadīt laiku (tam piekrīt 73,36% respondentu) un piedalīties interesantos pasākumos un apmācībās (šo 

atbildi izvēlējušies 48,36% respondenti). Pētījums izceļ aizvien pieaugošu jauniešu izpratni par neformālo izglītību 

un tās sniegtajiem ieguvumiem. Jaunieši ir pozitīvi noskaņoti: lielākā daļa jeb gandrīz 60% jauniešu uzskata, ka 

viņu apmeklētais centrs ir aktīvs un radošs, un tajā var saturīgi pavadīt brīvo laiku; tik pat daudz jauniešu ir 

pārliecināti, ka MJIC pilnveido un palīdz attīstīt viņu prasmes un zināšanas. 75% aptaujāto jauniešu uzskata, ka 

MJIC ir atvērts pilnīgi visiem jauniešiem. 

Analizējot jauniešu centru ietekmi uz sabiedrību39, jāatzīmē, ka nedaudz vairāk kā puse respondentu nezina par 

jauniešu centra darbību savā pilsētā vai novadā. Labāks rādītājs ir jauniešu vidū: 58% respondentu vecumā no 18 

līdz 24 gadiem zina, ka pašvaldībā darbojas jauniešu centrs. Vienlaikus gandrīz 40% respondentiem ir bijusi tieša 

(centru apmeklē pats) vai netieša (centru apmeklē tuvinieki, draugi) saskarsme ar jauniešu centriem, un lielākā 

daļa respondentu (81,4%) uzskata, ka jauniešu centra darbība pašvaldībā ir svarīga. Dati arī apliecina, ka attālākos 

reģionos un mazpilsētās ir labākas zināšanas par jauniešu centriem, nekā Rīgas plānošanas reģionos, kas varētu 

būt arī Programmas nopelns. Sabiedrības vērtējumā jauniešu centriem ir vienlīdz izglītojoša, sociāla un sabiedriska 

nozīme. Vairāk nekā 50% respondentu piekrīt, ka jauniešu centrs rada būtisku labumu jauniešiem un vietējai 

sabiedrībai, tādējādi kopumā paužot pozitīvu vērtējumu par centru darbību. Salīdzinoši kritiskāk sabiedrībā ir 

vērtēta jauniešu centru noderība jauniešu sagatavošanā “reālajai dzīvei”. Lai izzinātu sabiedrības viedokli tieši par 

Programmas ietvaros izveidotajiem MJIC, pētījuma ietvaros tiek aptaujāti arī skolu un pašvaldību pārstāvji tajos 

novados, kuros darbojas MJIC. Gan skolas, gan pašvaldības  MJIC darbību savās pašvaldībās vērtē kā nozīmīgu 

un kopumā ir apmierinātas ar tiem. Skolu izpratnē MJIC pamatnozīme ir saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju 

nodrošināšana jauniešiem, tomēr salīdzinoši augstu vērtēta arī MJIC loma neformālās izglītības nodrošināšanā. 

Tāpat, skolu pārstāvji norāda, ka MJIC ietekmē jaunieši kļūst aktīvāki un motivētāki, kas atstāj pozitīvu iespaidu arī 

uz to skolas gaitām. Savukārt, pašvaldības izceļ MJIC apmeklētāju sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību. 

Programmas ilgtermiņa mērķis ir atstāt pozitīvu ietekmi uz reģionu attīstību, veicinot darbu ar jaunatni attālos un 

mazattīstītos reģionos, tāpēc kā viens no būtiskiem nosacījumiem, kas ir ietverts līgumsaistībās ar pašvaldībām, 

kurās ir atvērti MJIC, ir prasība nodrošināt centra uzturēšanu vismaz 10 gadus pēc  tā atvēršanas. Lai sekotu līdzi 

nosacījumu izpildei, pašvaldībām katru gadu uzraugošajai institūcijai (JSPA) ir jāiesniedz rezultātu ilgtspējas 

pārskats. Kopumā centru nākotnes izredzes tiek vērtētas pozitīvi, kas apliecina, ka būtisku šķēršļu centru darbības 

nodrošināšanai izvirzīto 10 gadu periodā nebūs. Vienlaikus jānorāda – lai gan pašvaldību līgumsaistībām ir pozitīva 

ietekme uz MJIC uzturēšanu, tas automātiski nenodrošina pašvaldības ieinteresētību un atbalstu rezultatīvam 

darbam ar jaunatni. Kā būtiskāko darbības aspektu, kas jāstiprina, pašvaldību pārstāvji min nepieciešamību 

piesaistīt papildu finansējumu MJIC. Aptaujas rezultāti rāda, ka pašvaldības kopumā apzinās MJIC cilvēkresursu 

kapacitātes trūkumu, kas uzskatāms par pozitīvu signālu centru personālam un ļauj cerēt uz situācijas uzlabošanos 

nākotnē. Otrs pozitīvs signāls MJIC nozīmīgumam un ilgtspējai ir tas, ka 30% pašvaldību 2017. gadā ir 

palielinājušas MJIC finansējumu un nepilni 8% plāno to darīt 2018. gadā.  

  

                                                           
38 JSPA ”Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai 

mazattīstītos reģionos” izvērtēšana 2011. - 2013. gada periodā”. 
39  Sabiedriskās domas rezultāti ir attiecināmi uz visiem jauniešu centriem Latvijā, nevis konkrēti MJIC. 



JSPA | Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietekmi uz vietējo sabiedrību   55 

©
 D

y
n
a
m

ic
 U

n
iv

e
rs

it
y
, 
2
0
1
7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRA 

 

 

 

II DAĻA:  APMĀCĪBAS, PASĀKUMI UN 
METODISKIE MATERIĀLI 

 

 

 

 
 

 

  



JSPA | Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietekmi uz vietējo sabiedrību   56 

©
 D

y
n
a
m

ic
 U

n
iv

e
rs

it
y
, 
2
0
1
7

 

 

7. APMĀCĪBU, PASĀKUMU UN 
METODISKO MATERIĀLU ANALĪZE 

Programmas otrā komponente ir veidota ar nolūku atbalstīt MJIC darbību, jauniešus un jaunatnes darbiniekus, lai 

ilgtermiņā sniegtu profesionālu atbalstu jaunatnes darbam un celtu jauniešu motivāciju un līdzdalību. Komponente 

ietver apmācību un pasākumu īstenošanu, kā arī metodisko materiālu izstrādi un izplatīšanu jauniešiem un 

jaunatnes darbiniekiem. Šajā nodaļā tiek apskatīti Programmas otrās komponentes ietvaros izvirzītie mērķi un 

īstenotie rezultāti. Nodaļā izvērtēts apmācību un pasākumu reģionālais aptvērums un sasniegtā mērķauditorija. 

Novērtējot sasniegtos rezultātus, uzmanība tiek vērsta uz otrās komponentes tematisko aptvērumu, salīdzinot 

mērķauditorijai aktuālās un piedāvātās tēmas. Vēl, nodaļa apskata arī metodisko materiālu izstrādei izvirzītos 

mērķus un sasniegtos rezultātus. 

7.1. Plānotie un sasniegtie rezultāti 

Plānojot otrās komponentes īstenošanu, Programmas sākumā tiek noteikts atbalsta pasākumu klāsts, formāts, 

skaits un reģionālais pārklājums, kā arī plānotais dalībnieku skaits (skat. 11. tabula). Starp atbalsta pasākumiem 

lielākais uzsvars ir likts uz apmācībām, kas plānotas gan jauniešiem, gan jaunatnes darbiniekiem. Jauniešiem tiek 

plānots piedāvāt kopskaitā 100 apmācības, savukārt jaunatnes darbiniekiem – 60 apmācības par dažādām tēmām. 

Katrā apmācību grupā piedalās līdz 22 dalībniekiem, un tās norit trīs dienu garumā speciāli atlasītu apmācītāju 

vadībā. Programmā plānots apmācīt 2000 jauniešus un 1200 jaunatnes darbiniekus. Apmācību rezultātu 

apkopojums parāda, ka Programmas ietvaros laika posmā no 2011. gada līdz 2017. gada 31. martam īstenotas 

109 apmācības jauniešiem, apmācot kopskaitā 2070 jauniešus, un 74 apmācības jaunatnes darbiniekiem, apmācot 

1445 personas, kas ir iesaistās darbā ar jauniešiem. Līdz ar to var secināt, ka apmācību kvantitatīvie rādītāji 

attiecībā uz to skaitu un apmeklētību ir pārsniegti. Papildus apmācībām, Programmas ietvaros tiek organizēti arī 

sabiedriski pasākumi: pieci reģionāli forumi, piecas reģionālās konferences, divi nacionāli forumi un starptautiska 

konference. Rezultāti rāda, ka pasākumu īstenošana ir noritējusi atbilstoši plānam, izpildot Programmas mērķus 

attiecībā uz to skaitu un apmeklētību. 

11.tabula: Programmas ietvaros plānotās un īstenotās atbalsta aktivitātes. 

(Avots: www.swiss-contribution.lv; JSPA) 

Rādītājs 
Apmācības 

jauniešiem 

Apmācības 

jaunatnes 

darbiniekiem 

Reģionālās 

konferences  

Reģionālie 

forumi 

Nacionālie 

forumi 

Starptautiska 

konference 

Plānotais 

pasākumu skaits 
100 60 5 5 2 1 

Īstenotais 

pasākumu skaits 
109 74 5 5 2 1 

Norises laiks 3 dienas 3 dienas 1 diena 2 dienas 2 dienas 3 dienas 

Norises vieta 5 plānošanas reģioni 5 plānošanas reģioni Latvija Rīga 

Dalībnieku skaits 1 

aktivitātē 
20 20 100 100 250 250 

Plānotais dalībnieku 

kopskaits 
2000 1200 500 500 500 250 

Sasniegtais 

dalībnieku skaits 
~2070* ~1445** 507 500 500 250 

* Līdz 31.01.2017. kopējais dalībnieku skaits jauniešu apmācībās bija 2030 personas. 2017. gadā plānotas vēl 

divas apmācības jauniešiem ar kopējo dalībnieku skaitu ~40 personas. 

** Līdz 31.01.2017. kopējais dalībnieku skaits jaunatnes darbinieku apmācībās bija 1399 personas. 2017. gadā 

plānotas vēl divas apmācību grupas ar kopējo dalībnieku skaitu ~44 personas. 

http://www.swiss-contribution.lv/
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Lai nodrošinātu visu plānošanas reģionu pārstāvjiem vienlīdzīgas dalības iespējas, apmācības un pasākumi par 

izvēlēto tēmu tiek paredzēti katrā no pieciem plānošanas reģioniem. Dati par īstenotajām jauniešu apmācībām 

rāda, ka tās īstenotas visos piecos plānošanas reģionos un to reģionālais pārklājums ir bijis vienmērīgs. Jaunatnes 

darbinieku apmācības skaitliski vairāk notikušas Rīgas plānošanas reģionā, taču apmācību dalījums pārējos 

plānošanas reģionos ir vienmērīgs. Atbilstoši plānotajam, katrā no pieciem plānošanas reģioniem, ir notikusi viena 

konference un viens forums (kopā 5 reģionālie forumi un 5 reģionālās konferences). Kopumā, apmācību un 

pasākumu reģionālais aptvērums ir bijis vienmērīgs un atbilstošs plānotajiem mērķiem. 

12.tabula: Programmas ietvaros plānotais un īstenotais pasākumu plāns, 2011-2017. 

(Avots: www.jaunatne.gov.lv) 

RĀDĪTĀJS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 KOPĀ 

Plānoto apmācību 

jauniešiem skaits 
5 20 18 18 18 18 3 100 

Īstenoto apmācību 

jauniešiem skaits 
5 20 20 20 21 20 3 109 

Plānoto apmācību 

jaunatnes darbiniekiem 

skaits 

5 10 11 11 10 10 3 60 

Īstenoto apmācības 

jaunatnes darbiniekiem 

skaits 

5 10 14 12 15 16 2 74 

Reģionālie forumi + 

konferences 
- 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 - 5+5 

Nacionālie forumi - - 1 - 1 - - 2 

Starptautiskā 

konference 
- - - 1 - - - 1 

Metodiskie materiāli - 2 4 3 3 3  15 

Plānotā Programmas apmācību un pasākumu tiešā mērķauditorija ir ļoti plaši definēta un ietver visus jauniešus un 

personas, kas strādā ar jauniešiem (skat. 13.tabula). Līdz ar to, Programmas ietvaros rīkotās apmācības ir bijušas 

vienlīdz pieejamas ikvienam ieinteresētajam jaunietim un jaunatnes darbiniekam. Arī jaunatnes darbiniekiem 

domātās apmācības tikušas piedāvātas pēc iespējas plašākam jaunatnes darbinieku lokam, t.sk. jauniešu centru 

vadītājiem un darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, jauniešu organizāciju pārstāvjiem, skolotājiem u.c. 

izglītības sektora pārstāvjiem, sociālajiem pedagogiem un darbiniekiem, policistiem ar specializāciju jauniešu 

lietās, probācijas dienesta darbiniekiem, nepilngadīgo ieslodzījuma vietu darbiniekiem. Mērķauditorijas interese 

par dalību apmācībās ir bijusi augstāka, nekā piedāvāto vietu skaits, tāpēc ieinteresētajiem dalībniekiem nereti bija 

jāpiedalās atlasē. Šis aspekts ir vairāk attiecināms uz jauniešu apmācībām. Programmas ietvaros organizēto 

pasākumu mērķauditorija ir ievērojami plašāka, nekā apmācībās, jo forumos un konferencēs aicināti piedalīties ir 

arī politikas veidotāju, pašvaldību, uzņēmumu, izglītības iestāžu u.c. pārstāvji. 

13.tabula: Programmas apmācību un pasākumu mērķauditorija.  

(Avots: www.jaunatne.gov.lv) 

PROGRAMMAS APMĀCĪBU UN PASĀKUMU MĒRĶAUDITORIJA 

JAUNIEŠI (t.sk. ar ierobežotām iespējām) 

1) Aktīvie jaunieši (grupu līderi, jauniešu NVO aktīvisti u.c.) 

2) Skolēnu un studentu domju dalībnieki 

3) Jaunieši vecumā no 13 līdz 16 g. 

4) Jaunieši vecumā no 17 līdz 25 g. 

JAUNATNES DARBINIEKI – pašvaldību jauniešu centru darbinieki 

1) Centru vadītāji, politikas veidotāji, jaunatnes lietu speciālisti 

2) Jaunatnes darbinieki 
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PROGRAMMAS APMĀCĪBU UN PASĀKUMU MĒRĶAUDITORIJA 

JAUNATNES DARBINIEKI – citi, kas strādā ar jauniešiem 

1) NVO, kas iesaista aktivitātēs jauniešus 

2) Skolotāji – klašu audzinātāji, ārpusstundu darba organizētāji, direktoru vietnieki audzināšanas darbā 

3) Sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, internātu, sociālo pakalpojumu sniedzēji 

4) Citi speciālisti (piem., policisti ar specializāciju jauniešu lietās, probācijas dienesta darbinieki, nepilngadīgo 

ieslodzījuma vietu darbinieki utt.) 

Programmas ietvaros, atbilstoši plānotajam, ir izstrādāti 15 dažādi darbu ar jaunatni skaidrojoši metodiskie 

materiāli. Tie ir veidoti dažādos formātos: drukāti materiāli, animācijas filmas, interaktīvi materiāli, audio grāmata 

(skat. 33.attēlu). Visi materiāli ir pieejami elektroniskā formātā, pie tam rokasgrāmatas un materiāli Braila rakstā 

pieejami arī drukātā veidā. Metodisko materiālu mērķauditorija ir jaunieši un jaunatnes darbinieki, pie tam lielākā 

daļa materiālu veidoti tā, lai tie būtu noderīgi un saistoši abām auditorijām vienlaikus. 

33.attēls: Metodisko materiālu formāti. 

(Avots: JSPA dati, autoru apkopots) 

7.2. Apmācības 

Ņemot vērā nozīmīgo JSPA iepriekšējo pieredzi un praksi programmas “Jaunatne darbībā” apmācību īstenošanā, 

pirmās apmācības Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros tika organizētas jau 2011. gada 

septembrī. Apmācību tēmas Programmas ietvaros netika noteiktas ilgtermiņā, bet tās tiek izvēlētas Programmas 

īstenošanas gaitā, atbilstoši aktuālajiem notikumiem jaunatnes jomā un izmaiņām mērķauditorijas interesēs. Lai 

arī gala lēmumu par apmācību tematiem pieņem JSPA, Programmas īstenošanas gaitā konsultācijas par 

apmācību un arī pasākumu saturisko pusi tiek pastāvīgi veiktas ar Programmas Uzraudzības komitejas locekļiem, 

IZM speciālistiem, sociālajiem partneriem, apmācību vadītājiem un reģionālajiem koordinatoriem, kuri veic tiešo 

darbu ar jaunatni. Izvēlētā pieeja apmācību saturam ir elastīga un to var viegli pielāgot jomas aktualitātēm. 

Vienlaikus intervētie eksperti uzskata, ka stratēģiskāka pieeja apmācību saturam, iespējams, būtu nesusi 

efektīvākus rezultātus. 

JSPA pārstāvji norāda, ka Programmas īstenošanas sākumā 2011. gadā apmācību vadītāju loks bija salīdzinoši 

šaurs un ierobežots, taču laika gaitā tas ir paplašinājies, nodrošinot lielākas izvēles iespējas Programmas 

īstenotājiem. Tomēr jānorāda, ka arī pēdējo pāris gadu laikā kopējais apmācību vadītāju skaits nepārsniedz 30-40 

personas. Ņemot vērā apmācību reģionālo pārklājumu un citus nosacījumus (vienu apmācību vada divi vadītāji, 

apmācības un reģionālo koordinēšanu īsteno atšķirīgas organizācijas), apmācību vadītāju skaits vērtējams kā 

pietiekams. Programmas īstenotāji pozitīvi vērtē apmācību vadītāju darbu un ieguldījumu apmācību kvalitātē. 

Programmas dokumentācija parāda, ka tiem ir plašas un daudzpusīgas kompetences, jo tie īsteno apmācības par 

dažādām izvēlētajām tēmām, apmācot gan jauniešus, gan jaunatnes darbiniekus.  

Visas Programmas ietvaros veiktās mācības ir notikušas latviešu valodā, ko nosaka tiesiskie ierobežojumi. Tomēr, 

mērķauditorijā ir sastopami arī tādi jaunieši un jaunatnes darbinieki, jo īpaši Latgales reģionā, kuri latviešu valodu 

nepārvalda pietiekami brīvi, lai apmācības būtu rezultatīvas. Programmas ietvaros rīkotājās apmācībās tikušas 

organizētas jauktās grupas (apvienojot latviski un krieviski runājošu auditoriju). Atsevišķos gadījumos praktizēta 

apmācību tulkošana krievvalodīgajiem dalībniekiem, taču apmācību formāta dēļ tas izrādījies nepiemēroti. 

Rokasgrāmatas 
(5)

Animācijas 
filmas (5)

Interaktīvi 
materiāli (2)

Materiāli Braila 
rakstā (2)

Audio grāmata 
(1)
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Jaunieši, jaunatnes darbinieki, arī reģionālie koordinatori un apmācību vadītāji ļoti pozitīvi vērtē apmācību 

organizatorisko pusi. Augstu vērtējumu saņem apmācību norises vieta (semināra telpas, mācību vide, 

nakšņošanas nodrošinājums), ēdināšana, arī apmācību koordinēšana (saņemtā informācija, plānošana, 

komunikācija) un apmācību vadītāju darbs (atsaucība, ieinteresētība, izmantotās metodes). 14. tabula apkopo 

jauniešu vērtējumu par dažādiem apmācību organizatoriskajiem aspektiem, kas parāda, ka gandrīz visi aspekti 

vērtēti tuvu izciliem, jo īpaši reģionālo koordinatoru un apmācību vadītāju ieguldījums un attieksme. 

14.tabula: Apmācību organizatorisko aspektu novērtējums (10 baļļu skalā, 1-slikti, 10-izcili).  
(Avots: JSPA apmācību novērtējuma apkopojums40) 

ASPEKTS VĒRTĒJUMS 

Koordinatora novērtējums 9,5 

Apmācību vadītāja novērtējums 9,3 

Ēdināšana 9,3 

Apmācību vieta 9,0 

Apmācības jauniešiem 

Jauniešu apmācību tematiskais, reģionālais un auditorijas noklājums, kas ir apkopots 15. tabulā, parāda, ka 

Programmas ietvaros īstenotās apmācības jauniešiem ir ietvērušas kopskaitā 17 dažādas tēmas. Visbiežāk 

apmācības īstenotas par sekojošām tēmām: 1) radošums un inovācijas, 2) mērķu izvirzīšana, 3) uzņēmīgums,  

4) komunikācijas prasmes, 5) vienaudžu izglītība un 6) sabiedriskā līdzdalība. Šīs apmācības skaitliski veido vairāk 

nekā pusi no visām Programmas ietvaros īstenotajām apmācībām jauniešiem. Apmācības par dažām tēmām 

tikušas piedāvātas vairākkārtīgi, piemēram, apmācības par radošumu un inovācijām ir notikušas 2011., 2014. un 

2015. gadā, apmācības par uzņēmīgumu – 2011. un 2016. gadā, apmācības vājredzīgiem un neredzīgiem 

jauniešiem par neformālo izglītību – 2014. un 2015. gadā. Vairākas apmācības ir rīkotas atkārtoti augstās 

dalībnieku intereses dēļ, piemēram, savstarpējā sadarbība un komunikācija, mērķu izvirzīšana un pašizaugsme, 

apmācības vājredzīgiem un neredzīgiem jauniešiem par neformālo izglītību. Kopumā jauniešu interese par dalību 

apmācībās vērtējama kā augsta. Salīdzinot visus reģionus, nedaudz vairāk apmācības ir notikušas Latgalē, kur 

vairākas no tām rīkotas atkārtoti. Tas skaidrojams ar salīdzinoši augstāku Latgales jauniešu ieinteresētību un 

aktivitāti. Tajā pat laikā, bijušas arī tādas apmācības, kurās izveidot pilnu apmācību grupu ir problemātiski, arī 

izvēlētās apmācību pieejas dēļ, kur katra apmācību tēma tiek īstenota katrā no pieciem reģioniem. 

Problemātiskāka izrādījusies dalībnieku disciplinētība apmeklēt apmācībās, uz kurām tie pieteikušies. Apmācību 

vadītāju un reģionālo koordinatoru sniegtā informācija liecina, ka pat konkursa kārtā izvēlētie dalībnieki mēdz 

neierasties uz apmācībām motivācijas zuduma jeb bezatbildības dēļ. Tas apgrūtinājis apmācību plānošanu un 

komunikāciju ar apmācību potenciālajiem dalībniekiem, jo dalībnieku saraksts līdz pat apmācību sākumam bijis 

pakļauts izmaiņām. 

15.tabula: Programmas ietvaros īstenotās apmācības jauniešiem.  

(Avots: JSPA dati, autoru apkopojums) 
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2011 Radošums un inovācijas jauniešu iniciatīvām   5 1 1 1 1 1 

2012 
Jauniešu uzņēmīguma veicināšana   10 2 2 2 2 2 

Komunikācijas un prezentācijas prasmes   10 2 2 2 2 2 

2013 
Personisko mērķu izvirzīšana, kritiskā 

domāšana, pašizaugsme 
  7 2 1 1 1 2 

                                                           

40 JSPA apmācību novērtējuma apkopojums par atsevišķām 2016. gadā īstenotām apmācībām. 
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Aktīva līdzdalība pašvaldību darbā   5 1 1 1 1 1 

Savstarpējās sadarbības un komunikācijas 

veidi 
  1     1 

Skolēnu pašpārvaldes un to vadīšana 

(sadarbībā ar VISC) 
  2   1  1 

Jauniešu NVO kapacitātes stiprināšana   5 1 1 1 1 1 

2014 

Mērķu izvirzīšana un pašizaugsme   8  2 2 2 2 

Skolēnu pašpārvaldes un to vadīšana 

(sadarbībā ar VISC) 
  3 1 1  1  

Radošā domāšana un inovatīvu ideju 

attīstīšana 
  6  2 2 2  

Vājredzīgiem jauniešiem par neformālo 

izglītību 
 

 3 1   1 1 

2015 

Radošā domāšana un inovatīvu ideju 

attīstīšana 
  8 4    4 

Vienaudžu izglītība   10 2 2 2 2 2 

Vājredzīgiem jauniešiem par neformālo 

izglītību 
 

 3  1 1  1 

2016 

Starpkultūru izglītība   5 1 1 1 1 1 

Sociālie mēdiji   5 1 1 1 1 1 

Uzņēmīguma veicināšana   5 1 1 1 1 1 

Politiskās līdzdalības iespējas un līdera spēju 

attīstība 
  5 1 1 1 1 1 

2017 

Apmācības jauniešiem pilsonisko prasmju 

attīstīšanai 

  1   1   

Brīvprātīgais darbs vietējā līmenī   1 1     

Iniciatīvu plānošana un īstenošana vietējās 

kopienas labā  

  1 1     

ĪSTENOTO JAUNIEŠU APMĀCĪBU KOPSKAITS: 109 23 20 21 20 25 

Izvērtējot sasniegto mērķauditoriju, jāatzīmē, ka apmācības lielākoties paredzētas jauniešu auditorijai tās plašākajā 

nozīmē, t.i. visiem jauniešiem. Saskaņā ar apmācību vadītāju un reģionālo koordinatoru pausto informāciju, 

apmācībās ir piedalījušies gan aktīvie, gan sociālās riska grupas jaunieši, tomēr dati par apmācību dalībniekiem 

nav apkopoti. Atsevišķas jauniešu apmācības tikušas mērķētas tieši uz skolēnu līdzpārvaldes dalībniekiem, t.i. 

sabiedriski aktīvajiem jauniešiem. Kaut arī visas apmācības ir bijušas atvērtas jauniešiem ar īpašām vajadzībām, 

divas apmācību tēmas (no 17) tikušas piedāvātas konkrēti jauniešiem ar īpašām vajadzībām, t.sk. vājredzīgiem 

un neredzīgiem jauniešiem. Dati par jauniešu ar īpašām vajadzībām līdzdalību pārējās apmācību grupās nav 

apkopoti. 

Vērtējot apmācību tematisko aptvērumu, var uzskatīt, ka Programmas ietvaros īstenotās apmācības ir bijušas 

atbilstošas aktuālajai jaunatnes darba problemātikai. Pašvaldību jaunatnes politikas plānošanas dokumentos kā 

nozīmīga problēma izcelta jauniešu pasivitāte, neieinteresētība un motivācijas trūkums, norādot uz jauniešu 
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aktivitātes un līderības veicināšanu kā aktuālu darba ar jaunatni tematiku41. Arī šī pētījuma ietvaros notikušajā 

fokusgrupas diskusijā MJIC pārstāvji dalījās savās domās par to, kādas prasmes nepieciešamas jaunietim 

mūsdienās. Kā būtiskākās izvirzītas: komunikācijas prasmes (argumentācija, prezentācija, sadarbība), kritiskā 

domāšana, emocionālā inteliģence, radošums un elastīgums. Pētījuma ietvaros veiktās skolu aptaujas rezultāti, 

savukārt kā būtiskākās kompetences, ko jauniešu centri varētu veicināt jauniešos, norāda sekojošās: atbildība, 

laika plānošana, komunikācijas prasmes, līderība un uzņēmējdarbības prasmes. Var uzskatīt, ka Programmas 

piedāvājums jauniešu apmācībām labi nosedz mērķauditorijas vajadzības jaunatnes darbinieku, skolu un plašākas 

sabiedrības skatījumā. Apmācību apkopojums parāda, ka šīs tēmas ir tikušas nosegtas Programmas ietvaros. 

Lielākā daļa apmācību tēmu ir bijušas vērstas uz jauniešu personības pilnveidi un aktivitātes veicināšanu. Tas 

atbilst Programmas ietekmes mērķim – paaugstināt jauniešu aktivitāti, motivāciju un līdzdalību. Lai arī Programmas 

ietvaros notikušas skaitliski daudz apmācības par uzņēmīgumu (ietverot uzņēmējdarbības tēmu), intervētie 

eksperti norāda uz šīs tēmas aizvien pieaugošu aktualitāti, jo uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana varētu palīdzēt 

risināt problēmas, kas saistītas ar jauniešu nodarbinātību un aizplūšanu no reģioniem.  

Apmācības jaunatnes darbiniekiem 

Programmas ietvaros jaunatnes darbiniekiem piedāvātas apmācības par 16 dažādām tēmām, starp kurām 

visbiežāk īstenotās apmācības bijušas sekojošas: 1) aktīva līdzdalība pašvaldību darbā, 2) āra aktivitātes darbam 

ar jaunatni un 3) koučings (skat. 16. tabulu). Tomēr, atšķirībā no jauniešu apmācībām, jaunatnes darbinieku 

apmācībās nevar izcelt pieprasītākās tēmas, jo lielākoties apmācības par katru tēmu katrā reģionā rīkotas tikai 

vienreiz (izņēmums ir apmācības par koučingu, savstarpējo sadarbību un komunikāciju, kurām Latgales 

plānošanas reģionā rīkotas divas apmācību grupas). Apmācību tēmas ir bijušas vērstas uz darba ar jaunatni 

metodoloģiju, pašu jaunatnes darbinieku motivāciju un sabiedriskā labuma darbu veikšanu.  

16.tabula: Programmas ietvaros īstenotās apmācības personām, kas strādā ar jauniešiem.  

(Avots: JSPA dati, autoru apkopojums) 
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2011 Jauniešu iniciatīvu atbalstošs jaunatnes darbs  5 1 1 1 1 1 

2012 

Savstarpējās sadarbības un komunikācijas 

veidi 
5 

1 
1 1 1 1 

Koučings kā pieeja darbā ar jaunatni 2  1  1  

Skolotājiem par neformālo izglītību 2 1    1 

Jaunatnes darba stratēģijas reģionos 1 1     

2013 

Aktīva līdzdalība pašvaldību darbā 5 1 1 1 1 1 

Koučings kā pieeja darbā ar jaunatni 3 1  1  1 

Koučinga festivāls 1 1     

Skolotājiem par neformālo izglītību 4  1 1 1 1 

Savstarpējās sadarbības un komunikācijas 

veidi 
1     1 

2014 

Koučings kā pieeja darbā ar jaunatni 2   1  1 

Motivācija darbā ar jaunatni 5 1 1 1 1 1 

Pieredzes apmaiņa un sadarbības veidošana 

jaunatnes darbā 
5 

1 
1 1 1 1 

2015 
Āra aktivitātes kā rīks līdzdalības veicināšanai 5 1 1 1 1 1 

Sociālā iekļaušana 5 1 1 1 1 1 

                                                           
41  SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”, “Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar 

jaunatni attīstības modeļu izstrāde” (2015) 
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GADS TĒMA 

APMĀCĪBU 

SKAITS 

KOPĀ 

APMĀCĪBU SKAITS REĢIONS 

R
ĪG

A
 

Z
E

M
G

A
L

E
 

V
ID

Z
E

M
E

 

K
U

R
Z

E
M

E
 

L
A

T
G

A
L

E
 

Stāstu stāstīšana kā metode darbā ar 

jauniešiem 
5 

1 
1 1 1 1 

2016 

Mentorings 5 1 1 1 1 1 

Komandas darbs 5 1 1 1 1 1 

Neformālās izglītības iespējas darbā ar 

jaunatni 
5 

1 
1 1 1 1 

Šveices jauniešu centru labās prakses 

piemērošana Latvijā 
1 

1     

2017 

Iniciatīvu plānošana un īstenošana vietējās 

kopienas labā  
1 

1     

Jaunatnes darbinieka ilgtspēja 1 1     

2011. – 2017. GADOS KOPĀ: 74 18 13 14 13 16 

Izvērtējot jaunatnes darbinieku apmācību vajadzības, IZM aptaujā par darbu ar jaunatni pašvaldībās 2015. gadā, 

pašvaldību pārstāvji norāda uz plašu nepieciešamo apmācību loku: projektu vadība, finansējuma piesaiste, 

psiholoģija un saskarsme un neformālās izglītības metodes42. Kā citas būtiskas tēmas norādītas arī plānošanas 

dokumentu izstrāde jaunatnes jomā, normatīvo aktu jaunatnes jomā skaidrošana, jauniešu motivācija un 

iesaistīšana. Tāpat, jaunatnes darbiniekiem nepieciešams papildināt zināšanas brīvprātīgā darba organizēšanā, 

jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanā, svešvalodu zināšanas (īpaši angļu valoda), komandas veidošanā 

un komunikācijā ar jauniešiem. Cits, 2015. gadā veikts pētījums, apkopojot jaunatnes darbinieku vajadzības, kā 

būtiskas apmācību tēmas norāda psiholoģiju un pedagoģiju, darbu ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām, sociālā 

riska jauniešu iekļaušanu, jauniešu motivēšanu un līdzdalības veicināšanu un uzņēmējdarbības prasmju 

attīstīšanu jauniešiem43. Salīdzinot šīs vajadzības ar īstenoto Programmas apmācību klāstu, var secināt, ka 

piedāvājums ir bijis atbilstošs mērķauditorijas vajadzībām. Atsevišķas apmācību tēmas, kuras ir nozīmīgas, taču 

nav tikušas iekļautas Programmas piedāvājumā, ir bijušas pieejamas citu apmācību programmu, piemēram, 

Erasmus+, ietvaros. Izzinot MJIC pārstāvju, ekspertu un pašvaldību viedokli šī pētījuma ietvaros, kā īpaši 

nozīmīgas jomas, kurās nākotnē būtu jāturpina stiprināt jaunatnes darbinieku kompetences izvirzītas finansējuma 

piesaiste MJIC, darbs ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kā arī uzņēmējdarbības prasmju veicināšana. Šajā 

pētījumā var rast apstiprinājumu nepieciešamībai turpināt atbalstīt arī jaunatnes darbinieku prasmi pārstāvēt 

jauniešu intereses pašvaldībā, sastrādāties ar pašvaldības darbiniekiem un veidot starpnozaru sadarbību 

jaunatnes jomā savā pašvaldībā. Šīs tēmas būtu nozīmīgas MJIC ilgtspējas veicināšanai. 

Analizējot apmācību mērķauditorijas aptvērumu, jāatzīmē, ka apmācības tikušas piedāvātas dažādām auditorijām, 

kas ikdienā strādā vai ir saskarsmē ar jauniešiem. Tomēr, dalībai apmācībās biežāk atsaukušies jauniešu centru 

vadītāji, darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti un jauniešu organizāciju pārstāvji. Atsevišķas apmācības ir bijušas 

konkrēti mērķētas uz pedagogu auditoriju. Lai veicinātu arī citu personu, kas strādā ar jauniešiem, aktīvāku 

iesaistīšanos apmācībās, nepieciešams tās īpašāk uzrunāt un veidot tematiski specifiskākas apmācības konkrētās 

auditorijas vajadzībām. Ņemot vērā pašvaldību nozīmīgo lomu darba ar jaunatni īstenošanā, apmācībās būtu 

ieteicams arī aktīvāk iesaistīt šo auditoriju, piesaistot un izglītojot tos pašvaldību darbiniekus, kuru tiešajā atbildības 

lokā neietilpst darba ar jaunatni plānošana un realizēšanu, taču kuri ir saistīti ar jaunatnes, izglītības, veselības, 

nodarbinātības u.c. jomu politikas veidošanu un īstenošanu. 

                                                           
42  IZM aptauja “Darbs ar jaunatni pašvaldībās, 2016. 
43  SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”, “Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar 

jaunatni attīstības modeļu izstrāde” (2015). 
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7.3. Pasākumi 

Lai arī Programmas otrajā komponentē skaita ziņā dominējošās ir apmācības, kā papildu atbalstošs instruments 

tiek izmantoti arī sabiedriski pasākumi – forumi un konferences. 2013. gadā tika organizēts nacionālais forums 

“Ievirzi Latviju!”, kura mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību jaunatnes darbam, diskutēt par darba ar jaunatni 

aktualitātēm un veicināt sadarbību jaunatnes jomā. Nacionālajam forumam sekoja virkne reģionālo forumu un 

konferenču (piemēram, “Ievirzi Kurzemi!”, “Ievirzi Zemgali!”), kas idejiski turpināja nacionālā foruma iesākto, tikai 

reģionālā kontekstā. Turpmākajos pasākumos tik cieša tēmu sasaiste visos reģionos vairs netiek īstenota, bet, 

atsaucoties vietējā reģiona aktualitātēm, pasākumos dominē atšķirīgas tēmas. Tā, piemēram, 2015. gadā 

Kurzemes reģionālās konferences vadošā tēma bija jauniešu līdzdalība, 2016. gadā Zemgales reģionālā foruma 

galvenā tēma bija darbs ar jaunatni pašvaldībās, bet Rīgas reģionālajā konferencē 2016. gadā – sociālo mediju 

nozīme jaunatnes darbā jeb digitālais jaunatnes darbs.  

17.tabula: Programmas ietvaros īstenotās konferences un forumi.  

(Avots: JSPA dati, autoru apkopojums) 

GADS 
FORMĀTS UN 

ŖEGIONS 
NOSAUKUMS TĒMAS 

2016 Nacionālais forums “Neformāls un atzīts" Neformālajā izglītībā iegūto kompetenču atzīšana un 

pielietojums darba tirgū. 

2016 Rīgas reģionālā 

konference 

„DigiGo – digitālais 

jaunatnes darbs” 

Digitālais jaunatnes darbs. 

2016 Zemgales 

reģionālais forums 

“Jaunatnes stratēģija 

pašvaldībās” 

Apzināt situāciju un attīstīt prasmes jaunatnes politikas 

dokumentu izstrādē pašvaldībās, labās prakses 

piemēri Latvijā un kaimiņzemēs, kontaktu veidošana 

nākotnes sadarbībai. 

2015 Rīgas reģionālais 

forums 

“(Sa)darbojies!” Labās prakses apmaiņa starp jauniešu centru un 

jaunatnes darbiniekiem un savstarpējā atbalsta 

sniegšana un sadarbība. 

2015 Kurzemes reģionālā 

konference 

Reģionālā jaunatnes 

darba konference 

“Līdzdarbojies” 

Apzināt jaunatnes darba lomu un nozīmi jauniešu 

aktivitātes veicināšanā Kurzemes plānošanas reģionā, 

veicināt jaunatnes darbā iesaistīto pušu sadarbību un 

pieredzes apmaiņu. 

2014 Starptautiskā 

konference 

“Atbalsts jaunatnes 

darbam Latvijas un 

Eiropas mērogā” 

Veicināt jaunatnes jomā iesaistīto pušu sadarbību, 

diskutēt par nepieciešamo atbalstu jaunatnes darbam 

reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā 

2014 Vidzemes 

reģionālais forums 

“Ievirzi Vidzemi” Veicināt jauniešu iniciatīvu uzņēmējdarbību Vidzemes 

plānošanas reģionā. 

2014 Latgales reģionālā 

konference 

“Ievirzi Latgali” Jaunatnes darba loma un nozīme jauniešu aktivitātes 

veicināšanā Latgales plānošanas reģionā. 

2013 Kurzemes 

reģionālais forums 

“Ievirzi Kurzemi” Veicināt sadarbību starp jauniešiem un citām pusēm 

Kurzemes plānošanas reģionā. 

2013 Zemgales reģionālā 

konference 

“Ievirzi Zemgali” Jaunatnes darba nozīme un attīstība Zemgales 

plānošanas reģionā. 

2013 Nacionālais forums “Ievirzi Latviju!” Veicināt sadarbību jaunatnes jomā, jaunatnes darba 

prioritātes. 

2013 Latgales reģionālais 

forums 

„PAR jauniešiem 

reģionos: Latgales 

misija!” 

Kā īstenot jauniešu idejas reģionos, kā pārstāvēt 

jauniešu intereses reģionos un pašvaldībās, kā veidot 

sadarbību starp jauniešiem u.c. iesaistītajām pusēm. 

2012 Vidzemes reģionālā 

konference 

“Jaunatnes darba 

stiprināšanas pasākums 

– Zelta Rabarbers” 

Aktualizēt jaunatnes darba nozīmi. 
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Pasākumu mērķauditorija ir bijusi ievērojami plašāka, nekā apmācībās. Lai arī to pamatauditoriju veido jaunatnes 

darbinieki un jaunieši, pasākumos daudz lielākā mērā iesaistītas arī citas sabiedrības grupas: pašvaldību un 

izglītības jomas pārstāvji, uzņēmumu pārstāvji, NVO sektors, dažādas jaunatnes organizācijas. Pozitīvi vērtējams 

gan paplašinātas auditorijas aspekts, gan arī pasākumu reģionālais pārklājums, kas palīdzējis aktualizēt darba ar 

jaunatni nozīmi reģionos un bijis sasniedzams uzņēmumu, pašvaldību un citu organizāciju pārstāvjiem. Pasākumu 

formāts ietvēra prezentācijas, diskusijas un darbu grupās par izvēlētām tēmām. Katra pasākuma ietvaros tika 

sagatavota rezolūcija, kas apkopo pasākuma dalībnieku viedokli par izvēlētu problēmu un rekomendācijas tās 

risināšanai. Rezolūcijas pēc pasākumiem ir izmantots kā jaunatnes jomas viedokļa apkopojums, ko savos 

plānošanas dokumentos var ņemt vērā kā nacionālā līmenī (JSPA, IZM u.c. ministrijas), tā lokāli (pašvaldībās, 

jauniešu centros un NVO). 

7.4. Jaunatnes darbinieku Šveices vizīte 

Laikā no 2016. gada 17. līdz 20. oktobrim 26 MJIC pārstāvji no 

Latvijas kopā ar Šveices Konfederācijas pārstāvniecības, IZM un 

JSPA pārstāvjiem devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Šveici, kur 

apmeklēja dažādus jauniešu centrus, izzināja un praktiski vēroja, kā 

darbs ar jaunatni tiek veikts Šveicē. Vizītē tika organizēta kā mācību 

brauciens, kura laikā dalībnieki iepazinās ar Šveices kolēģu pieredzi 

darbā ar jaunatni un vērtēja labās prakses pārņemšanas iespējas 

Latvijā. Mācību vizītes programma tika veidota ciešā JSPA un 

Šveices nevalstiskās organizācijas “euforia” pārstāvju sadarbībā, un 

tās izstrādē tika iesaistīta arī neformālās izglītības apmācību 

vadītāja no Latvijas. Šveicē dalībnieki apmeklēja īpaši izvēlētus un 

dažādus jauniešu centrus, kas pārstāv atšķirīgas pieejas darbā ar 

jaunatni, kā arī vēroja un piedalījās “ielu jaunatnes darba” 

praktizēšanā. Studiju vizītes laikā MJIC pārstāvji no Latvijas 

apmeklēja vai satika vairāk kā 10 jauniešu centru un organizāciju 

pārstāvjus, kā arī plašu loku Šveices jaunatnes un sociālos 

darbiniekus. Vizītes novērtējumā44 MJIC pārstāvji norāda, ka 

Šveices vizīte ir bijis labs iedvesmas avots, devis starptautisku 

pieredzi un vienlaikus veicinājis sadarbību MJIC starpā. →1. 

Novērtējot Šveices vizītes laikā gūto zināšanu ietekmi, jaunatnes 

darbinieki norāda, ka ir pieaugušas to zināšanas par jauniešu 

iesaistīšanu, t.sk. sociālās riska grupas jauniešu iekļaušanu (skat. 

18. tabula). 

18.tabula: Jaunatnes darbinieku vērtējums par Šveices vizītes ietekmi  

(vērtējums skalā 1-10, 1-nav zināšanu, 10-izcilas zināšanas). 
(Avots: JSPA) 

JAUTĀJUMS 

VĒRTĒJUMS 

PIRMS 

VIZĪTES 

VĒRTĒJUMS 

PĒC 

VIZĪTES 

Kā Tu novērtē savas zināšanas par jauniešu iekļaušanu… 5,7 7,9 

Kā Tu novērtē savas zināšanas par sociālā riska grupas jauniešu iekļaušanu… 4,5 7,4 

Salīdzinoši ar MJIC, Šveices centriem ir daudz vairāk cilvēkresursu un labākas finansiālās iespējas. Šveicē darbā 

ar jaunatni iesaistās daudz vairāk vīriešu – cita būtiska atšķirība no Latvijas, kur jaunatnes darbā pārsvarā 

sastopamas ir sievietes. →2. Cita būtiska atšķirība starp abām valstīm ir tā, ka Šveicē darbs ar jaunatni daudz 

lielākā mērā norisinās ārpus jauniešu centru telpām jeb tā saucamās “mobilās aktivitātes”. Jaunatnes darbinieki 

uzrunā jauniešus dažādās sabiedriskās vietās t.sk. uz ielām. →3. Izvērtējot noderīgākās prakses, kuras MJIC 

pārstāvji labprāt pārņemtu darbam ar jauniešiem Latvijā, vizītes dalībnieki nosauc vairākas: 

▪ ciešākas sadarbības veidošana ar skolām u.c. institūcijām; 

                                                           
44  JSPA īstenota aptauja par Šveices vizītes novērtējumu. 

→1. “Gandarījuma sajūtu, par to kā 

nedēļas laikā no pilnīgi svešiem cilvēkiem, 

kas izsvaidīti pa visu Latviju, varam 

vienoties gan kopīgā dziesmā, gan cieši 

sadarboties!” [MJIC pārstāvis] 

→2.  “Šveicē ir daudz lielāks darbaspēks 

jaunatnes darbā un aptuveni puse no 

jaunatnes darbiniekiem ir vīrieši.” [MJIC 

pārstāvis] 

→3. “Šveicē jaunieši vairāk laika pavada 

ārpus jauniešu centriem, bet pie mums, 

ļoti daudzi jaunieši izvēlas laiku pavadīt 

savos centros.” [MJIC pārstāvis] 

→4. “Ikdienas darbā tiks pielietotas vizītes 

laikā iepazītās metodes, vides 

iekārtošanas idejas jaunatnes centrā, kā 

arī tiks attīstīta sadarbība ar kolēģiem.” 

[MJIC pārstāvis] 
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▪ darbs ar jauniešiem ārpus MJIC telpām, dodoties uz dažādām sabiedriskām un jauniešu pulcēšanās 

vietām, t.sk. sasniedzot jauniešus arī vienkārši “uz ielām”;  

▪ mobilo aktivitāšu punkti darbam ar jaunatni; 

▪ starp-paaudžu sadarbība, sadarbības modeļi starp dažādām paaudzēm; 

▪ sadarbojoties ar attiecīgiem speciālistiem, vairāk strādāt ar riska grupas jauniešiem; 

▪ brīvprātīgo iesaistīšana darba īstenošanā. 

Studiju vizītes dalībnieki norāda, arī ka Šveices jauniešu centros kopumā atmosfēra ir ļoti brīva un nepiespiesta, 

un pauž vēlēšanos arī to pārnest uz MJIC. →4. 

7.5. Metodiskie materiāli 

Līdzīgi kā apmācībām, arī metodisko materiālu tēmas netika plānotas Programmas sākumā, bet izvēlētas 

pakāpeniski Programmas ieviešanas gaitā, konsultējoties ar Programmas īstenošanā iesaistītajiem apmācību 

vadītājiem, reģionālajiem koordinatoriem, IZM pārstāvjiem un sociālajiem partneriem. JSPA pārstāvji ir analizējuši 

arī pieejamos materiālus, kas izstrādāti citviet Eiropā un izvērtējuši to adaptācijas iespējas, gan arī, sadarbībā ar 

apmācību vadītājiem, veidojuši oriģinālus materiālus. MJIC pārstāvji norāda, ka viņi nav tikuši iesaistīti materiālu 

tēmu izvēlē un izstrādē, taču labprāt atsauktos tādai iespējai. 

19.tabula: Programmas ietvaros izstrādātie metodiskie materiāli. 

(Avots: JSPA mājas lapa) 

FORMĀTS NOSAUKUMS APRAKSTS 

Rokasgrāmata 

 

1. Brīvprātīgo uzņemšanas ABC jeb 

kā būt vislabākajam 

Rokasgrāmata Eiropas Brīvprātīgā darba 

uzņēmējorganizācijām 

2. Brīvprātīgo sagatavošanas ABC Rokasgrāmata Eiropas Brīvprātīgā darba 

nosūtītājorganizācijām 

3. Brauksi līdzi? Re, kur FORMULA! Rokasgrāmata jauniešu līdzdalības veicināšanai. 

4. Koučinga ceļvedis Rokasgrāmata jauniešu līdzdalības atbalstam. 

5. Viss par Youthpass Youthpass process tā dažādajos posmos, dažādas 

metodes un instrumenti, lai notiktu Youthpass 

process. 

Audio grāmata 6. Par neformālo izglītību un tās 

metodēm 

Skaidrojums par neformālo izglītību, ieguvumiem no 

tās un izmantošanas iespējas.  

Interaktīvs 

metodiskais 

materiāls 

7. Par jauniešu grupu un komandas 

veidošanu un vadību jaunatnes 

darbā 

Metodiskais materiāls darbā ar jaunatni 

iesaistītajām personām par jauniešu grupu un 

komandas veidošanu un vadību jaunatnes darbā. 

8. Esi Uzņēmīgs Materiāls par jauniešu kompetenču attīstību – 

metodes, aktivitātes, padomi. 

Animācijas 

filma 

 

9. Stāstu stāstīšana kā pieeja un 

instruments darbā ar jauniešiem 

Filmiņa par stāstu stāstīšanas tehnikām un metodes 

pielietošanu un ietekmi darbā ar jauniešiem. 

10. Pašizaugsmes un pašizziņas 

iespējas piedaloties neformālās 

izglītības aktivitātēs 

Animācijas filma par to, kā neformālā izglītība var 

palīdzēt izzināt un iepazīt sevi 

11. Āra dzīves aktivitātes un 

piedzīvojumu pedagoģija jaunatnes 

darbā 

Animācijas filma, kas iedrošina un veido izpratni par 

āra dzīves aktivitāšu un piedzīvojumu pedagoģiju. 

12. Koučinga meža burvestības darbā 

ar jauniešiem 

Animācijas filma, kurā apkopoti koučinga maģiskie 

rīki, kuri var būt noderīgi darbā ar jauniešiem 

jebkurā laikā un vietā. 

13. Attīsti savas komunikācijas un 

prezentācijas prasmes 

Animācijas filma par komunikāciju. 
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FORMĀTS NOSAUKUMS APRAKSTS 

Mācību 

materiāli Braila 

rakstā 

 

14. Redzi citādāk! (1) Metodisks materiāls vājredzīgiem un neredzīgiem 

jauniešiem par neformālo izglītību. 

15. Redzi citādāk! (2) Metodisks materiāls vājredzīgiem un neredzīgiem 

jauniešiem par neformālo izglītību. 

Aptaujā un fokusgrupas diskusijā MJIC pārstāvji tika aicināti 

dalīties metodisko materiālu izmantošanas pieredzē un novērtēt 

dažādus ar tiem saistītus aspektus. Fokusgrupas diskusijas laikā 

tika novērots, ka MJIC pārstāvji vāji orientējas materiālu klāstā un 

nezina, kur meklēt (iegūt) metodiskos materiālus. Spilgtāk no 

izstrādātajiem materiāliem jaunatnes darbiniekiem palikuši atmiņā 

metodiskie materiāli Braila rakstā neredzīgajiem un 

vājredzīgajiem, ko pamato materiālu unikalitāte un lielā sociālā 

nozīme. →3. Šos materiālus vispozitīvāk vērtē arī intervētie 

eksperti un apmācību vadītāji. Lai arī aptaujas rezultāti rāda, ka 

MJIC pārstāvji metodiskos materiālus izmanto samērā reti (skat. 

7.4. nodaļu par Metodisko materiālu ietekmi uz jaunatnes 

darbiniekiem), tie pozitīvi vērtē materiālu kvalitāti un aktualitāti 

(skat. 34.attēlu). Arī materiālu noformējums tiek izcelts kā pievilcīgs un piemērots jauniešiem. →4.; →5. 

34.attēls: Latvijas-Šveices sadarbības programmas metodisko materiālu vērtējums (1 – vāji, 5 – izcili). 

(Avots: MJIC darbinieku aptauja) 

Jaunatnes darbinieki metodiskos materiālus izmanto, sagatavojot dažādus tematiskos pasākumus jauniešiem. 

Viņu novērojumi liecina, ka jaunieši materiālus visvairāk izmanto gatavojot uzdevumus skolai – zinātniski 

pētnieciskos darbus (ZPD), projektus un referātus. Vienlaikus MJIC pārstāvji vērsa uzmanību uz nepieciešamību 

uzlabt metodisko materiālu pārskatāmību, veidojot nevis skaitliski daudz materiālus par dažādām tēmām, bet 

apvienojot tos rokasgrāmatā, kas iekļautu visas aktuālās darba ar jaunatni tēmas. Jāpiebilst gan, ka līdzīgi materiāli 

Latvijā jau ir izstrādāti, piemēram, IZM 2015. gadā izdotais “Iesācēja portfelis. Darbs ar jaunatni pašvaldībās”, kā 

arī biedrības “Next” 2015. gadā izdotas atbalsta materiāls “Tu esi LV. Rokasgrāmata darbam ar bērniem un 

jauniešiem.”  

Gan MJIC pārstāvju fokusgrupas diskusijā, gan intervijās ar 

ekspertiem viskritiskāk vērtētais ar metodiskajiem materiāliem 

saistītais aspekts ir to izplatīšana. →6. Tikai ar savstarpēju 

konsultāciju palīdzību fokusgrupas dalībnieki – MJIC pārstāvji – 

varēja norādīt uz šādiem avotiem materiālu iegūšanai:  

▪ JSPA apmācības; 

▪ JSPA mājaslapa; 

▪ No kolēģiem citos MJIC; 

▪ IZM semināri; 

▪ Informācija par materiāliem atrodama žurnālā “Jaunatne”, ko atsevišķi MJIC saņem pa pastu. 

JSPA pārstāvji norāda, ka apmācības, pasākumi un mājas lapa ir bijuši trīs nozīmīgākie materiālu izplatīšanas 

kanāli. Tomēr visas iesaistītās puses atzīmē, ka materiālu izplatīšanai vajadzētu būt proaktīvākai, izplatot 

paziņojumus par materiāliem sociālajos tīklos un pastāvīgi sekojot līdzi centru apgādei ar materiāliem.  

  

→6. “Materiāli bija pieejami neredzīgo 

bibliotēkā Rīgā, bet kā, lai tie sasniedz 

auditoriju reģionos? [Ekspertu intervija 

→3. “Materiāli Braila rakstā bija super! 

Jaunieši apmācībās bija sajūsmā! Tiem ir 

bijusi ļoti, ļoti pozitīva ietekme.” [Ekspertu 

intervija] 

→4. “Koši, stilīgi un atraktīvi! Labs 

dizains!” [MJIC pārstāvis]   

→5. “Materiāli ir ļoti mūsdienīgi. Īpaši 

interaktīvie un filmiņas. [MJIC pārstāvis] 

4.15

4.19

4.25

4.35

Tēmu aktualitāte

Lietderība ikdienas darbā

Kvalitāte

Izmantošanas iespējas ilgtermiņā
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8. APMĀCĪBU, PASĀKUMU UN 
METODISKO MATERIĀLU IETEKME 

Programmas kvantitatīvie mērķi, kas otrās komponentes ietvaros ir izteikti rādītājos par apmācību skaitu, 

apmeklētību un reģionālo pārklājumu, ir sekmīgi sasniegti, tomēr tikpat būtiski ir izvērtēt apmācību, pasākumu un 

metodisko materiālu ietekmi uz jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem. Ar otrās komponentes palīdzību Programma 

tiecas vairot jauniešu motivāciju aktīvai un jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai un paaugstināt sabiedriski aktīvo 

jauniešu skaitu attālos un mazattīstītos reģionos45. Šī nodaļa apvieno dažādu sabiedrības grupu, tai skaitā pašu 

jauniešu, jaunatnes darbinieku, jomas ekspertu, izglītības iestāžu un pašvaldības pārstāvju viedokli par Latvijas-

Šveices programmas otrās komponentes – apmācības, pasākumi un metodiskie materiāli –  ietekmi uz jauniešiem 

un to aktivitāti, kā arī jaunatnes darbinieku kompetencēm. 

8.1. Ietekme uz jauniešiem 

Apmācību un pasākumu ietekme uz jauniešiem 

Intervētie eksperti un apmācību vadītāji norāda, ka Programmas 

ietvaros īstenoto apmācību un pasākumu ietekme uz jauniešiem 

lielākoties saistās ar personiskiem ieguvumiem un izaugsmi. 

Apmācības ir sniegušas jaunu informāciju un zināšanas, 

paplašinājušas jauniešu redzesloku un mazinājušas 

aizspriedumus. Apmācībām ir bijusi pozitīva ietekme arī uz 

jauniešu prasmju pilnveidi: tās ir veicinājušas dalībnieku spēju 

formulēt un pārstāvēt savu viedokli, uzklausīt un pieņemt atšķirīgu 

viedokli, komunicēt un strādāt komandā. Tāpat, apmācības ir 

veicinājušas jauniešu pašapziņu un iedvesmojušas. Tās ir bijušas 

pamats ne vien jaunu kontaktu dibināšanai, bet arī radījušas 

impulsus jaunām iniciatīvām, sadarbībai un aktīvai rīcībai ne vien 

jauniešu personīgajā dzīvē, bet arī jauniešu aktivitātēs, jaunatnes 

darbā un sabiedrībā kopumā. →1. Eksperti norāda, ka 

apmācībām ir ilgtermiņa ietekme uz jauniešiem, un nereti tā tieši 

neizpaužas uzreiz, bet “nes augļus” vēlāk jauniešu turpmākajās 

dzīves gaitās. Jaunieši pārnes apmācībās gūtās zināšanas un 

prasmes uz citām jomām. →2. Apmācības mudina jauniešus kļūt 

par līdzatbildīgiem sabiedrības locekļiem un uzņemties iniciatīvu, 

nevis pasīvi nogaidīt un samierināties. Atsevišķi jaunatnes 

darbinieki norāda arī, ka apmācības sagatavo nākamos jaunatnes 

darbiniekus, kas sākotnēji kļūst par centru apmeklētājiem, tad 

jauniešu iniciatīvu īstenotājiem un brīvprātīgajiem, taču vēlāk 

aizvien aktīvāk iesaistās dažādās sabiedriskās iniciatīvās vai 

jaunatnes darbā. →3. Tā kā ieguvumi no apmācībām lielākoties 

saistās ar jauniešu personības pārmaiņām, sniegt kopēju 

novērtējumu par apmācību ietekmi uz jauniešiem ir grūti. →4. 

Tomēr, ietekmes ilustrācijai sekmīgi var izmantot uzskatāmus 

piemērus par jauniešiem, kas piedalās pasākumos, darbojas 

brīvprātīgi, īsteno projektus un aicina to darīt arī citus (skat. 

piemēru no gadījumu izpētes). 

                                                           
45 Programme Agreement “Support for Development of Youth Initiatives in Peripheral or Disadvantaged Regions”, 

apstiprināts 30.05.2011. 

→1. “Ikviens, kas ir piedalījies apmācībās, ir 

aizbraucis ar ieguvumu – augstāku 

pašapziņu un plašāku redzesloku.” [Ekspertu 

intervija] 

“Ieraudzīt neformālās izglītības ietekmi ir kā 

skatīties uz aisbergu – acīm saredzama ir 

tikai viena maza daļiņa. Esmu pārliecināta, ka 

acīm neredzamais ir mainīta pašapziņa, 

drosme, uzdrīkstēšanās un ticība saviem 

spēkiem. Un tas ir ļoti, ļoti daudz.” [Ekspertu 

intervija]  

 “Skolas direktore man pēc tam jautā: ko jūs 

ar tiem jauniešiem tur darāt, kāpēc viņi 

atgriežas ar spožām acīm un karstām 

sirdīm?” [Ekspertu intervija]  

→2. “Šie paši jaunieši pēc tam veido arī citus 

projektus – Erasmus, LAD. Tur tās 

kompetences arī izpaužas”. [Ekspertu 

intervija] 

→3. “Mēs apzināti virzām aktīvos jauniešus 

uz apmācībām un tādejādi veidojam 

nākamos jaunatnes darbiniekus savam 

novadam.” [Ekspertu intervija]  

→4. “Ir gandrīz neiespējami pateikt, kam ir 

izšķiroša nozīme – Šveices apmācībām, 

atbalstošam jauniešu centram, saprotošiem 

vecākiem vai varbūt vēl kam citam, taču mēs 

redzam piemērus, ka mūsu jaunieši vēlāk 

īsteno nozīmīgus projektus.” [Ekspertu 

viedoklis] 
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JAUNIEŠU IEGUVUMI NO PROGRAMMAS APMĀCĪBĀM 

PIEMĒRS NO GADĪJUMA IZPĒTĒM 

Jauniete no Elejas, kas darbojas Jelgavas novada jauniešu padomē, skolēnu 

pašpārvaldē un iesaistās arī MJIC pasākumos, ir piedalījusies dažādās jauniešu 

apmācībās – starptautiskās un vietējās, t.sk. Programmas ietvaros. “Apmācības man 

dod pašpārliecinātību par sevi. Piedzīvojot tādus jauniešu pasākumus, es iegūstu 

emocionāli, kļūstu drošāka, mācos darbu komandā, ” stāsta jauniete. Viņas skatījumā 

liels apmācību ieguvums ir arī iedvesma, ko tās dod: “Reizēm ir grūti pēc apmācībām 

atgriezties klasē. Apmācībās es redzu jaunas idejas, citādu pieeju, mēs domājam ne 

tikai par savām, bet viens otra un kopējām problēmām. Taču skolā daudzi jaunieši ir 

negatīvi noskaņoti, “nogruzīti” ar mācībām un sadzīvi, un nemaz negrib ieraudzīt 

iespējas, kas ir apkārt.” Jauniete labprāt aicina apmācībās un pasākumos piedalīties 

arī draugus, skolasbiedrus un citus jauniešus no MJIC: “Jaunieši, kas piedalās 

apmācībās vai nāk uz MJIC, ne ar ko neatšķiras no citiem, bet viņi sper soli pretim 

viens otram un iziet no savas personīgās komforta zonas, lai apmainītos ar pieredzi, 

augtu psiholoģiski un ieraudzītu – ko es varu darīt citu labā.” 

Jelgavas novads: 

 12. klases 

skolniece 

 Piedalījusies 

dažādās 

vietējās un 

starptautiskās 

apmācībās 

 Īsteno jauniešu 

iniciatīvu 

projektus MJIC 

JSPA apkopotie jauniešu apmācību rezultātu izvērtējumi46 liecina, ka jaunieši ļoti pozitīvi vērtē apmācības un 

ieguvumus no dalības tajās. Kā biežāk minētie ieguvumi ir jaunas 

zināšanas, mainīts viedoklis, paplašināts redzesloks, iedvesma, 

izaugsme un jauni kontakti. Jaunieši norāda arī, ka apmācības 

palīdzējušas tiem pilnveidot komandas darba, sadarbošanās, 

komunikācijas prasmes un cēlušas pašapziņu. Jaunieši augstu 

vērtē arī savu iesaistīšanos un līdzdalību apmācībās, norādot, ka 

aktīvi iesaistījušies aktivitātēs un diskusijās arī tad, ja tas prasījis 

uzdrošināšanos un “iziešanu ārpus savas komforta zonas”. →5. 

To sekmējusi arī apmācību neformālā gaisotne un apmācību 

vadītāju attieksme. Izvērtējumā jaunieši pauž pozitīvu attieksmi 

pret apmācībās pielietotajām neformālās izglītības metodēm, kas 

veicina visu dalībnieku iesaistīšanos, uzdrīkstēšanos un cieņu 

vienam pret otru un vienlaikus ir atraktīvas un aizraujošas. →6. 

Jaunieši, kas piedalījušies apmācībās, apliecina nodomus dalīties 

savā pieredzē ar citiem, nododot tālāk jauniegūtās zināšanas 

saviem tuvākajiem draugiem un izmantojot to personīgā viedokļa 

paušanai. Nereti jaunieši norāda, ka veidos prezentācijas vai 

aktivitātes par apmācību tēmu saviem skolasbiedriem. Atsevišķi 

piemēri liecina, ka apmācībās gūtā pieredze var tikt izmantota arī 

jaunu iniciatīvu īstenošanā.  Sastopami arī piemēri, kad jaunieši 

apmācībās iegūtās zināšanas un prasmes vēlas pārvērst 

praktiskos, uz uzņēmējdarbību vērstos projektos. →7. 

20. tabula ilustratīvi parāda piemērus jauniešu pašu vērtējumam 

par apmācību ietekmi, salīdzinot savu zināšanu līmeni par 

konkrētu apmācību tēmu pirms un pēc mācībām. Tajā apkopoti 

apmācību ietekmes rezultāti no 2016. gadā organizētajām 

jauniešu apmācībām47. Rezultāti rāda, ka jauniešu skatījumā 

konkrētajos gadījumos apmācības ir būtiski veicinājušas jauniešu 

izpratni un zināšanas par apmācību jomu, apliecinot apmācību 

pozitīvu un nozīmīgu ietekmi.  

                                                           
46   Ietekmes novērtēšanā izmantoti JSPA apkopojumi par 2016. gadā īstenoto jauniešu un jaunatnes darbinieku 

apmācību novērtējumu. 
47  Sākot ar 2016. gadu JSPA īsteno strukturētu pieeju apmācību ietekmes izvērtēšanai.  

→5. “Jutos ērti un brīvi, lai izteiktos un 

piedalītos vairumā aktivitāšu.” [Jauniešu 

viedoklis] 

“Biju bailīga, bet pēdējā dienā jau 

piedalījos.” [Jauniešu viedoklis] 

→6. “Atmosfēra radīta pietiekami laba, lai 

nekautrētos izteikt savu viedokli.” 

[Jauniešu viedoklis] 

“Tik interesanti skolā neviens nestāsta”. 

[Jauniešu viedoklis] 

“Oriģināli, interesanti, saistoši, jautri…” 

[Jauniešu viedoklis] 

→7. “Stāstīšu paziņām, skolasbiedriem, 

izmantošu savā ikdienas argumentācijā.” 

[Jauniešu viedoklis] 

“Veidošu prezentāciju sociālajos tīklos.” 

[Jauniešu viedoklis] 

“Izmantošu iegūtās zināšanas projektā, 

kuru drīzumā iesniegšu uz finansējumu.” 

[Jauniešu viedoklis] 

“Izmantošu zināšanas, lai realizētu savus 

plānus, mērķus, varbūt arī 

uzņēmējdarbībā.” [Jauniešu viedoklis] 
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20.tabula: Jauniešu vērtējums par dažādu apmācību ietekmi. 

(vērtējums skalā 1-10, 1-nav zināšanu, 10-izcilas zināšanas) 
(Avots: JSPA) 

JAUTĀJUMS 

VĒRTĒJUMS 

PIRMS 

APMĀCĪBĀM 

VĒRTĒJUMS 

PĒC 

APMĀCĪBĀM 

Kā Tu novērtē savas zināšanas par sociālajiem mēdijiem… 6,5 8,1 

Cik lielā mērā Tu izprati, kas ir starpkultūru mācīšanās… 4,7 8,1 

Cik lielā mērā Tu apzinājies, kādas ir dažādības dimensijas… 3,4 8,7 

Cik lielā mērā Tu apzinājies atšķirību starp stereotipiem, aizspriedumiem un 

diskrimināciju… 

5,9 9,1 

Cik lielā mērā Tu apzinājies, kādas ir dažādas diskriminācijas izpausmes (no 

“Naida piramīdas”) 

5,5 8,9 

Cik lielā mērā Tu biji aizdomājies par izslēgšanas gadījumiem, kas balstās uz 

dažādību Tavā vidē – skolā, pilsētā, starp jauniešiem… 

5,1 8,4 

Lai iegūtu jauniešu viedokli par apmācībām, apmācību koordinatori organizē apmācīto jauniešu anketēšanu. Kopš 

2016. gada jauniešu viedokļa vērtēšanai JSPA izmanto strukturētākas anketas, ar kuru palīdzību var mērīt 

apmācību ietekmi uz katrai apmācību programmai īpaši noteiktiem rezultātu rādītājiem. 21.tabula apkopo 

rezultātus par 2016. gadā īstenoto jauniešu apmācību plānotajiem un sasniegtajiem rezultātiem. Tā parāda, ka 

visās apmācībās plānotie apmācību rezultāti ir sasniegti, pat pārsniegti. Apmācību rezultāti ir vērsti ne vien uz 

zināšanu papildināšanu, kā arī dalībnieku motivēšanu aktīvākai vai pārdomātākai jeb rezultatīvākai rīcībai. 

21.tabula: Jauniešu apmācībās plānotie un sasniegtie rezultātu rādītāji, %. 

(Avots: JSPA) 

APMĀCĪBAS 

JAUNIEŠIEM 
 IZVIRZĪTAIS MĒRĶIS 

PLĀNOTAIS 

REZULTĀTS 

SASNIEGTAIS 

REZULTĀTS  

Apmācības 
par 

starpkultūru 
izglītību 

Dalībnieki ir ieguvuši padziļinātākas zināšanas par 
starpkultūru mācīšanos 

80% 91% 

Dalībniekiem ir “lauzti” stereotipi un mazināti aizspriedumi 
par atšķirīgo 

70% 71% 

Apmācības 
par 

sociālajiem 
medijiem 

Dalībnieku zināšanas par sociālajiem medijiem ir 
palielinājušās 

90% 95% 

Dalībnieki vēlas veikt izmaiņas savos sociālajos tīklos 50% 78% 

Dalībnieki ir uzzinājuši jaunus drošības rīkus vai trikus 
apmācību laikā 

70% 81% 

Dalībnieki ir uzlabojuši savas spējas pielietot kritiskās 
domāšanas prasmes 

70% 83% 

Apmācības 
uzņēmīguma 
veicināšanai 

Dalībniekiem ir padziļinājusies izpratne par uzņēmīgumu 90% 95% 

Apmācības ir sniegušas zināšanas par ideju īstenošanas 
iespējām 

90% 99% 

Dalībnieki ir gatavi iegūtās kompetences praktiski pielietot 70% 100% 

Dalībnieki ir radījuši iniciatīvu idejas un sagatavojuši to 
īstenošanas plānu 

90% 96% 

Apmācības 
par politiskās 

līdzdalības 
iespējām un 
līdera spēju 

attīstību 

Dalībniekiem ir padziļinājusies izpratne par jauniešu 
politiskās līdzdalības iespējām 

90% 96% 

Dalībnieki apzinās atbalsta sistēmu savā vietējā sabiedrībā 90% 94% 

Dalībnieki apzinās, kā aktivitātēs iesaistīt citus jauniešus 70% 81% 

Dalībnieku ir gatavi iegūtās kompetences praktiski pielietot 70% 80% 
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Kā īpaši pozitīvi apmācību piemēri, cita starpā, tiek izceltas tās apmācības, kas īpaši mērķētas jauniešiem ar 

īpašām vajadzībām, t.sk. apmācības neredzīgajiem un vājredzīgajiem jauniešiem. Lai arī šādas apmācības 

skaitliski ir bijušas mazākumā, tomēr tieši tās intervētie apmācību vadītāji un eksperti izceļ kā nozīmīgākās un 

vērtīgākās. Vēl viens augstu novērtēts aspekts ir sociālā riska jauniešu integrēšana apmācību grupās. Šādās 

apmācības iegūtā pieredze ir būtiska ne vien konkrētai mērķauditorijai (piemēram, jaunieši ar īpašām vajadzībām, 

sociālā riska grupas jaunieši), bet visiem jauniešiem kopumā. Sociālā riska jauniešiem apmācības ir bijušas stimuls 

citādai dzīvei, iedvesma mainīties, savukārt pārējiem 

jauniešiem – iespēja ieraudzīt, ka jaunieši, kas dzīves apstākļu 

dēļ ir izvēlējušies negatīvus ieradumus un rīcību, citādi 

neatšķiras no pārējiem un spēj būt radoši, atjautīgi un 

aizrautīgi. →8. Sociālās iekļaušanas aspekts ir bijis izteikti 

rezultatīvs tajos gadījumos, kad apmācību organizatori ir 

spējuši formulēt apmācību uzsaukumu specifiski noteiktai 

mērķa grupai, piemēram, jauniešiem ar īpašām vajadzībām, 

neredzīgajiem un vājredzīgajiem jauniešiem. Situācijās, kad 

mērķa grupu nav iespējams precīzi definēt, to ir grūti sasniegt 

un piesaistīt apmācībām (tas attiecināms, piemēram, uz 

sociālā riska jauniešiem).  

Metodisko materiālu ietekme uz jauniešiem 

Metodiskie materiāli var ietekmēt jauniešus gan tieši (ja jaunieši paši izmanto materiālus), gan pastarpināti – caur 

jaunatnes darbiniekiem, kad materiāli un to saturs tiek metodiski pielietots darbā ar jaunatni. Jauniešu aptaujas 

ietvaros tika apzināta materiālu tiešā ietekme uz jauniešiem, aicinot respondentus norādīt, kādus no MJIC 

pieejamajiem materiāliem jaunieši izmanto48. Rezultātu apkopojums parāda, ka lielākā respondentu daļa jeb 

46,38% aptaujāto jauniešu materiālus neizmanto. Tas apliecina zemu metodisko materiālu ietekmi uz jauniešiem. 

28,62% respondentu izmanto brošūras un bukletus, kamēr 28,29% skatās izglītojošas animācijas filmas; 

interaktīvos metodiskos materiālus izmanto tikai 12,5%, līdzīgi arī rokasgrāmatas lieto tikai 11,84% (skat. 

35.attēlu). Jāpiebilst, ka aptaujā piedalījušies tie jaunieši, kas MJIC apmeklē regulāri. Līdz ar to, var pieņemt, ka 

rezultāti reprezentatīvā auditorijā varētu būt ievērojami vājāki. Aptaujas rezultāti neizceļ nevienu materiālu formātu 

kā piemērotāko jauniešu auditorijai, tomēr netieši norāda uz to, ka jaunieši dod priekšroku informācijas saņemšanai 

pēc iespējas vienkāršā un kompaktā veidā: izšķirstīt bukletu, nevis lasīt rokasgrāmatu; noskatīties video, nevis 

klausīties audio grāmatu. Fokusgrupas diskusijas laikā MJIC pārstāvji norādījuši, ka jaunieši visbiežāk par 

materiāliem interesējas, veidojot projektus un zinātniski pētnieciskos darbus skolā. Tas liecina, ka metodisko 

materiālu saturs ir noderīgs ne tikai neformālās izglītības kontekstā.  

35.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Kādus Jauniešu Centrā pieejamos izglītojošos materiālus  
Tu izmanto?”. 

(Avots: Jauniešu aptauja) 

                                                           
48  Anketas izstrādes stadijā konsultācijās ar Pasūtītāju tika secināts, ka jaunieši neizšķir metodiskos materiālus 

pēc to izdevēja un finansējuma. Tāpēc jauniešu aptaujā netika uzdoti jautājumi par Latvijas-Šveices sadarbības 
programmā izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem, bet gan visiem Latvijā sastopamajiem darbam ar 
jaunatni domātajiem materiāliem kopumā.  

 →8. “Apmācības jauniešiem ar īpašām 

vajadzībām visvairāk mainīja pārējos 

jauniešus. Daudziem no viņiem tā bija pirmā 

pieredze kopā ar šādiem jauniešiem, un viņi 

mācījās palīdzēt, reaģēt.” [Ekspertu intervija] 

“Ļoti labi likt kopā NEET jauniešus ar 

“parastajiem”, lai viņi redz, ka iespējas visiem 

ir vienādas, bet būtiski - pašam ar sevi 

strādāt.” [Ekspertu intervija] 

46,38%

28,62%

28,29%

12,50%

11,84%

4,93%

Neizmantoju nevienu no augstāk minētajiem

Brošūras un bukletus

Video materiālus un animācijas filmas

Interaktīvos metodiskos materiālus

Rokasgrāmatas

Audio grāmatas
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8.2. Ietekme uz jaunatnes darbiniekiem 

Apmācību ietekme 

Apmācībām ir nozīmīga ietekme uz jaunatnes darba kvalitāti. 

Būtiskākos ieguvumus no apmācībām un pasākumiem jaunatnes 

darbiniekiem var iedalīt trīs pamatgrupās: (1) zināšanas un 

kompetences, (2) kontakti un sadarbība un (3) motivācija un 

kapacitātes stiprināšana.  

Tā kā Latvijā iespējas iegūt izglītību jaunatnes darba jomā līdz šim 

ir samērā ierobežotas, jaunatnes darbinieku apmācības, t. sk. 

Programmas ietvaros īstenotās, ir viena no retajām iespējām 

jomas pārstāvjiem izglītoties un pilnveidoties. →1 Jaunatnes 

darbinieku kvalifikācijas celšanas apmācības piedāvā arī IZM, 

tāpat arī JSPA rīko dažādas jaunatnes darbinieku apmācības citu 

starptautisku programmu ietvaros, piemēram, Erasmus+. Tomēr, 

kā norāda pētījumā intervētie eksperti un MJIC pārstāvji, 

Programmas ietvaros rīkotās apmācības izcēlušās ar intensitāti un 

pamatīgumu (dziļumu). Tematiskajā ziņā Programmas apmācības 

lielā mērā ir aptvērušas jaunatnes darbinieku vajadzības un 

aktualitātes. JSPA jaunatnes darbinieku apmācību izvērtējuma 

anketu apkopojums49 rāda, ka dalībnieki īpaši novērtē iespējas 

apgūt praktiskas metodes un paņēmienus, kurus var pielietot 

praktiskajā darbā ar jauniešiem. Apmācību dalībnieki anketās 

norāda arī, kā viņi plāno izmantot apmācībās gūtās zināšanas. 

Zināšanu izmantošanas situācijas ir samērā plašas un attiecas gan 

uz praktisko darbu ar bērniem un jauniešiem, t.sk. no sociāli 

nelabvēlīgas vides, gan arī uz darbu kolektīvā un pat personīgajā 

dzīvē. Apmācību dalībnieku piemēri vienlaikus norāda arī uz to 

profesionālās darbības jomām. →2. 

Tomēr, būtiska ir ne vien apmācību izglītojošā nozīme, bet arī 

jaunatnes darbinieku savstarpēja iepazīšanās, kontaktu 

dibināšana, pieredzes apmaiņa, arī emocionāla atbalsta 

sniegšana. Augstāk minētie aspekti ir būtiski jaunatnes darbinieku 

emocionālam atbalstam un “uzlādēšanai”, un sniedz iedvesmu 

turpmākam darbam. Apmācības ir nodrošinājušas labas iespējas veidot kontaktus un attīstīt sadarbību lokālā un 

nacionālā, bet jo īpaši – reģionālā mērogā, jo Programmas pasākumiem un apmācībām ir reģionāls fokuss. →3. 

Programma arī aktualizējusi attālāku un mazattīstītu novadu nozīmi darbā ar jaunatni, jo atzinību jaunatnes darba 

konkursos drīzāk izpelnās lielo pilsētu pašvaldības, kuras ir gatavas vairāk līdzekļu ieguldīt darba ar jaunatni 

institucionālajā sistēmā. Vienlaikus Programmas ietvaros īstenotājām apmācībām ir bijusi arī neaizvietojama 

ietekme uz jaunatnes darba attīstību Latvijā, kas izceļ Programmas ietekmes nozīmīgumu ne vien reģionu, bet 

visas Latvijas mērogā. →4. 

Aptaujas rezultāti parāda, ka centru darbinieku vērtējumā Programmai ir bijusi spēcīga ietekme ne vien uz MJIC 

darbinieku profesionalitātes celšanu, bet arī uz darbinieku kapacitātes stiprināšanu. Apmācībās darbinieki ne vien 

iegūst zināšanas un aug profesionāli, bet arī gūst nepieciešamo morālo un emocionālo atbalstu sava darba 

nozīmīgumam no citiem kolēģiem. Gan apmācības, gan pasākumi dod iespējas satikt kolēģus ar līdzīgām 

problēmām, un kopīga to pārrunāšana palīdz rast radošus risinājumus un sniedz atbalsta jeb “pleca” sajūtu. MJIC 

pārstāvji norāda, ka, līdzīgi kā sociālā darba jomā, arī darbā ar jaunatni noderētu speciālistu – psihologu, mentoru, 

sociālo darbinieku – atbalsts. Programmas ietvaros šāda veida atbalsts nav ticis attīstīts, taču nākotnē var tikt 

izvērtētas jaunatnes darbinieku atbalsta vajadzības un iespējas. 

JSPA apkopo arī jaunatnes darbinieku vērtējumu par apmācībām (skat. 22.tabula). Rezultātu apkopojums par  

2016. gadu parāda, ka apmācību plānotie rezultāti ir izpildīti. Līdzīgi kā jauniešu apmācībās, arī jaunatnes 

                                                           

49 JSPA 2016. gadā īstenoto apmācību jaunatnes darbiniekiem izvērtējumi. 

→5. “Sākšu veidot komandu no sava 

novada jauniešiem.” [Ekspertu intervija] 

“Darbā bērnu namā – gan ar bērniem, gan 

arī personālu.” [Ekspertu intervija] 

“Spēšu daudz veiksmīgāk organizēt darbu 

klasē.” [Ekspertu intervija] 

“Ikdienas darbā ar bērniem ar uzvedības 

traucējumiem un atkarības problēmām” 

[Ekspertu intervija] 

→6. “Tikai apmācībās un pasākumos 

rodas pilnīga izpratne par darbu ar 

jaunatni”. [Ekspertu intervija] 

→7. “Valstiski nav iespēja izvērst 

apmācību tēmas tik plaši. Šveices 

programma bija ļoti laba iespēja.” 

[Ekspertu intervija] 

→8.  

 

→1. “Tikai apmācībās un pasākumos 

rodas pilnīga izpratne par darbu ar 

jaunatni”. [Ekspertu intervija] 

→2. “Gūtās zināšanas pielietošu 

organizējot nometnes bērniem un 

jauniešiem” [Ekspertu intervija]  

“Sākšu veidot komandu no sava novada 

jauniešiem.” [Ekspertu intervija] 

“Darbā bērnu namā – gan ar bērniem, gan 

arī personālu.” [Ekspertu intervija] 

“Spēšu daudz veiksmīgāk organizēt darbu 

klasē.” [Ekspertu intervija] 

“Ikdienas darbā ar bērniem ar uzvedības 

traucējumiem un atkarības problēmām” 

[Ekspertu intervija] 

→3. “Pluss ir tas, ka pasākumi ir reģionālā 

ietvarā, tā ir iespēja satikties un dibināt 

kontaktus, sadarboties reģionāli.” 

[Ekspertu intervija] 

“Jaunatnes darbiniekiem ir ļoti, ļoti svarīga 

tā “čupošanās” un “izraudāšanās uz 

pleca”. [Ekspertu intervija] 

→4. “Valstiski nav iespēja izvērst 

apmācību tēmas tik plaši. Šveices 

programma bija ļoti laba iespēja.” 

[Ekspertu intervija]  
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darbiniekiem apmācības piedāvā ne vien jaunas zināšanas, bet arī cenšas motivēt tos aktīvai rīcībai un zināšanu 

pielietošanai praksē. 

22.tabula: Jaunatnes darbinieku apmācībās plānotie un sasniegtie rezultātu rādītāji, %. 

(Avots: JSPA) 

APMĀCĪBAS JUNATNES 

DARBINIEKIEM 
 IZVIRZĪTAIS MĒRĶIS 

PLĀNOTAIS 

REZULTĀTS 

SASNIEGTAIS 

REZULTĀTS  

Apmācības jaunatnes 
darbiniekiem par 
komandas darbu 

Dalībnieki ir ieguvuši padziļinātākas 
zināšanas par komandas darbu un tā vadību 

90% 93% 

Dalībnieki ir gatavi iegūtās zināšanas, 
pieredzi pielietot savā ikdienas darbā ar 
jauniešiem 

90% 93% 

Apmācības jaunatnes 
darbiniekiem par 

mentoringu 

Dalībniekiem ir radusies izpratne par 
mentora lomu un mērķiem 

90% 96% 

Dalībniekiem ir uzlabojušās kompetences un 
prasmes mentoringā 

90% 93% 

Apmācības jaunatnes 
darbiniekiem par 

neformālās izglītības 
iespējām darbā ar jaunatni 

Dalībniekiem ir padziļinājusies izpratne un 
zināšanas par jauniešu iesaistīšanu un 
motivēšanu 

90% 95% 

Dalībnieki izstrādā jauniešu iesaistīšanas un 
motivēšanas plānu 

90% 95% 

Lai arī apmācībām un arī pasākumiem ir bijusi būtiska un pozitīva ietekme uz jaunatnes darbiniekiem, to ietekmes 

ilgtspēju negatīvi ietekmē augstā cilvēkresursu mainība, kas raksturīga jaunatnes darbam visā Latvijā un skar arī 

MJIC. Fokusgrupas diskusijā MJIC pārstāvji norādīja, ka, neskatoties uz to, ka Programmas ietvaros ir organizēts 

skaitliski daudz apmācību, jau tuvākajā nākotnē tās vajadzētu ne vien papildināt ar jaunām tēmām, bet arī atkārtot. 

Tā kā MJIC raksturīga bieža kadru mainība, bet zināšanu un pieredzes pēctecības sistēma nav attīstīta, rezultātā 

jauns vadītājs un darbinieks uzsāk darbību centrā bez iepriekšējo līdzgaitnieku atbalsta. Tas attiecināms ne vien 

uz darba ar jaunatni profesionālo specifiku, bet arī uz stratēģiskām un administratīvām lietām, t.sk. datu 

apkopošanu.  

IZM aptaujā par darbu ar jaunatni pašvaldībās 2015. gadā pašvaldību pārstāvji norāda uz plašu nepieciešamo 

apmācību loku: 25% respondenti norāda, ka jaunatnes darbiniekiem nepieciešams uzlabot zināšanas projektu 

vadībā un finansējuma piesaistē, 20% – psiholoģijā un saskarsmē, trešā aktuālākā apmācību tēma ir neformālās 

izglītības metodes50. Kā citas būtiskas tēmas norādītas arī plānošanas dokumentu izstrāde jaunatnes jomā, 

normatīvo aktu jaunatnes jomā skaidrošana, jauniešu motivācija un iesaistīšana. Tāpat, jaunatnes darbiniekiem 

nepieciešams papildināt zināšanas brīvprātīgā darba organizēšanā, jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanā, 

svešvalodu zināšanās (īpaši angļu valodā), komandas veidošanā un komunikācijā ar jauniešiem. Visas augstāk 

minētās tēmas ir jaunatnes darba pamattēmas, un liela daļa no tām ir bijušas iekļautas Programmas ietvaros 

īstenotajās apmācībās. To aktualitāte apliecina jaunatnes darbinieku augstās mainības negatīvo ietekmi uz 

kompetenču pilnveidi un daudzpusīgu attīstību ilgtermiņā. 

Pasākumu ietekme 

Programmas ietvaros īstenotajiem pasākumiem ir bijusi pozitīva ietekme uz jaunatnes darbinieku sadarbības 

veicināšanu. MJIC pārstāvji norāda, ka pateicoties pasākumiem, iepazinuši savus kolēģus citos novados un 

reģionos, veidojuši kontaktus, kas pēcāk bijuši noderīgi arī sadarbības projektu īstenošanai. Jaunatnes darbiniekus 

vieno kopīga problemātika, tāpēc tie spēj cits citu atbalstīt ne vien profesionālos jautājumos, bet arī stiprināt 

emocionāli. Sadarbības aspekts ir nozīmīgs ne vien jaunatnes darbinieku starpā, bet arī starp jaunatnes 

darbiniekiem un pašvaldību, izglītības un privātā sektora pārstāvjiem. Pasākumi kopumā veicinājuši arī jaunatnes 

darba politikas veidošanu, jo pasākumu ietvaros veidotas jaunatnes darba rezolūcijas, kas ietvērušas 

rekomendācijas jaunatnes jomas problēmu risināšanai dažādos līmeņos un tālākai attīstībai. Šajā ziņā pasākumi 

ir veicinājuši jaunatnes darbinieku apziņu, ka viņi spēj līdzdarboties un ietekmēt jaunatnes jomu ne vien ar darbu 

MJIC, bet arī veidojot jaunatnes jomas politiku nacionālā mērogā.  

                                                           
50  IZM aptauja “Darbs ar jaunatni pašvaldībās, 2016. 
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Metodisko materiālu ietekme 

MJIC pārstāvji aptaujā tika aicināti norādīt dažādu metodisko materiālu izmantošanas biežumu savā centrā (skat. 

36.attēls). Rezultāti rāda, ka kopumā materiāli centros tiek izmantoti reti un neregulāri. Salīdzinoši populārāki starp 

materiāliem ir animācijas filmas “Pašizaugsmes un pašizziņas iespējas piedaloties neformālās izglītības aktivitātēs” 

un “Stāstu stāstīšana kā pieeja un instruments darbā ar jauniešiem”, kā arī rokasgrāmata par jauniešu līdzdalību 

“Brauksi līdzi? Re, kur FORMULA!” – materiāli, kas domāti gan jauniešu, gan jaunatnes darbinieku auditorijai. 

Visretāk izmantotie ir metodiskie materiāli Braila rakstā, ko var skaidrot ar šī materiāla specifiku. Aptaujas rezultāti 

neizceļ nevienu no materiālu formātiem kā veiksmīgāku salīdzinoši ar citiem: starp biežāk izmantotajiem 

materiāliem ir gan rokasgrāmatas, gan animācijas filmas un interaktīvie metodiskie materiāli.  

36.attēls: Latvijas-Šveices sadarbības programmas metodisko materiālu izmantošana  
(1 – nekad, 5 – bieži, regulāri). 

(Avots: MJIC darbinieku aptauja) 

9. APMĀCĪBU, PASĀKUMU UN 
METODISKO MATERIĀLU 
ILGTSPĒJA 

Apmācību un pasākumu īstenošana beidzas līdz ar Programmas noslēgšanos 2017. gada 31. martā un tālākas 

apmācības un pasākumi netiek plānoti. Līdz ar to, Programmas apmācību un pasākumu ilgtspēju iespējams 

analizēt tikai to ietekmes kontekstā. Metodisko materiālu izmantošanas iespējas, savukārt ir neierobežotas un tās 

turpinās arī pēc Programmas noslēgšanās. 

Apmācību un pasākumu ietekmes analīze rāda, ka ietekme gan uz jauniešiem, gan jaunatnes darbiniekiem 

kopumā ir vērtējama pozitīvi. Jauniešiem ir pieaugusi izpratne un interese par neformālo izglītību. Tā kā 

Programmas jauniešu auditorijas aptvērums (apmācīti ~2070 jaunieši, jauniešu dalībnieku skaits pasākumos 

teorētiski nepārsniedz ~1500 dalībnieku) attiecībā pret kopējo jauniešu skaitu reģionos (2015. gadā Kurzemē bija 

39 885 jaunieši, Zemgalē – 37 063, Vidzemē – 32 279, Latgalē – 40 600) ir samērā zems, būtiski ir atbalstīt 

apmācīto jauniešu zināšanu tālāku nodošanu citiem jauniešiem. To var panākt, pirmkārt, sekmējot apmācīto 

jauniešu līdzdalību jaunatnes darbā un savu iniciatīvu īstenošanā. Labs piemērs apmācību un pasākumu ilgtspējas 

veicināšanai ir Programmas ietvaros īstenotās apmācības jauniešiem “Vienaudžu izglītība”, kas apmāca jauniešus, 

kā mācīties vienam no otra. Arī fokusgrupas diskusijā MJIC pārstāvji norāda uz šo kā paliekošu iespēju paildzināt 

1.4

2.2

2.5

2.8

3.0

3.1

3.1

3.2

3.2

3.3

3.3

3.5

Metodiskais apmācību materiāls „Redzi citādāk!” 
reproducēšanai Braila rakstā.

Audio grāmata par neformālo izglītību un tās metodēm.

Koučinga meža burvestīvas darbā ar jauniešiem.

Viss par Youthpass

Āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu pedagoģija jaunatnes
darbā.

Interaktīvs metodiskais materiāls „Esi Uzņēmīgs”

Attīsti savas komunikācijas un prezentācijas prasmes.

Interaktīvs metodiskais materiāls par jauniešu grupu un
komandas veidošanu un vadību jaunatnes darbā.

Koučinga ceļvedis, Jauniešu iniciatīvas un līdzdalība,
Rokasgrāmata jauniešu līdzdalības atbalstam.

Stāstu stāstīšana kā pieeja un instruments darbā ar
jauniešiem.

Brauksi līdzi? Re, kur FORMULA! Rokasgrāmata jauniešu
līdzdalības veicināšanai.

Pašizaugsmes un pašizziņas iespējas piedaloties
neformālās izglītības aktivitātēs.
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Programmas ietekmi. Tas nozīmētu arī darba ar jaunatni izvēršanu vismaz divos paralēlos virzienos: (1) darbs ar 

jauniešiem kopumā, (2) darbs ar aktīvajiem jauniešiem – līderiem. Otrs būtisks aspekts apmācību otrās 

komponentes ilgtspējas nodrošināšanā ir atbalstoša MJIC vide, ko būtiski nosaka jaunatnes darbinieku 

profesionalitāte. Jaunatnes darbinieku auditorijas aptvērums Programmas apmācībās un pasākumos ir bijis plašs 

un visaptverošs, taču apmācību ietekmi ievērojami pavājina augstā cilvēkresursu mainība. Lai noturētu apmācību 

ietekmi uz jaunatnes darbiniekiem, diskusijā izvirzīts priekšlikums regulāru MJIC pārstāvju satikšanos rīkošana, lai 

apmainītos ar zināšanām un pieredzi, mācītos cits no cita.  

Saskaņā ar Programmas dokumentāciju, metodiskā atbalsta funkcija jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem pēc 

Programmas noslēgšanās jāpārņem IZM un pašvaldībām. IZM pārstāvji nākamo gadu laikā neprognozē būtisku 

resursu palielinājumu jaunatnes jomā. Pretēji cerētajam, Latvijas valsts nav spējusi stiprināt jaunatnes darba 

atbalsta kapacitāti tādā mērā, lai spētu nodrošināt Programmai līdzvērtīgu ietekmi uz jauniešiem un jaunatnes 

darbiniekiem Latvijā. Tomēr, apmācības un pasākumi ir tikai viens no jaunatnes darba atbalsta instrumentiem, 

turklāt – resursu ietilpīgs. Programmas ilgtspējas nodrošināšana var tikt veicināta arī ar citu atbalsta pasākumu 

palīdzību, piemēram ideju kausiem, projektu konkursiem, jauniešu ideju izstādēm (piemēram, jauniešu centru 

Expo). Citi, mazāk resursietilpīgi atbalsta pasākumi varētu būt izglītojošas lekcijas jauniešiem, kurās tiek piesaistīti 

dažādu nozaru speciālisti, uzņēmēji, kā arī paši jaunieši. Tāpat, izglītojošos nolūkos var veicināt MJIC sadarbību 

ar skolēnu biznesa inkubatoriem, skolēnu līdzpārvaldēm, jauniešu domēm, u.c.  

MJIC pārstāvji tika aicināti novērtēt metodisko materiālu izmantošanas iespējas nākotnē. Aptaujas rezultāti norāda 

uz visnotaļ pozitīvu vērtējumu (4,35 punkti no 5) par materiālu izmantošanu ilgtermiņā, vienlaikus šis vērtējums 

pārsniedz metodisko materiālu lietderības ikdienas darbā novērtējumu (4,19 punkti). Jānorāda, ka pētījuma gaitā 

iegūtā informācija liecina – līdz šim metodiskie materiāli nav aktīvi izmantoti. Daļēji to ietekmējusi nepietiekami 

aktīva materiālu izplatīšana, taču lielā mērā arī mērķauditorijas neieinteresētība un pasivitāte. Var pieņemt, ka 

līdzšinējais intensīvais apmācību piedāvājums ir mazinājis mērķauditorijas motivāciju pašizglītoties un izmantot 

metodiskos materiālus kā atbalstu darbam. Šis aspekts skaidro mērķauditorijas pozitīvo noskaņojumu par 

materiālu izmantošanu nākotnē, kad apmācības un pasākumi nebūs pieejami līdzšinējā intensitātē un apjomā, un 

apstiprina metodisko materiālu ilgtspējas potenciālu. Vienlaikus, nepieciešams pārdomāt metodisko materiālu 

izplatīšanas un aktualizēšanas stratēģiju, lai nodrošinātu Programmas resursu optimālu pielietojumu. 

37.attēls: Metodisko materiālu izmantošana MJIC. 

(Avots: MJIC pārstāvju aptauja) 

10. KOPSAVILKUMS 

Programmas ietvaros laika posmā no 2011. gada līdz 2017. gada 31. martam īstenotas 109 apmācības jauniešiem, 

apmācot kopskaitā 2070 jauniešus, un 74 apmācības jaunatnes darbiniekiem, apmācot 1445 personas, kas ir 

iesaistās darbā ar jauniešiem. Rezultāti apliecina, ka apmācību kvantitatīvie rādītāji attiecībā uz to skaitu un 

apmeklētību ir pārsniegti. Paralēli apmācībām, Programmas ietvaros tiek īstenotas arī pieci reģionāli forumi, piecas 

reģionālās konferences, divi nacionāli forumi un starptautiska konference. Arī pasākumu īstenošana ir noritējusi 

atbilstoši plānam, izpildot Programmas mērķus attiecībā uz to skaitu un apmeklētību. Gan apmācību, gan 

pasākumu reģionālais aptvērums ir bijis vienmērīgs un atbilstošs plānotajiem mērķiem.  

Programmas ietvaros rīkotās apmācības ir bijušas mērķētas plašai auditorijai – ikvienam jaunietim un personai, 

kas strādā ar jauniešiem. Apmācības apmeklējuši dažādi jaunieši, t.sk. sociālās riska grupas pārstāvji. Ņemot vērā 

pozitīvo novērtējumu apmācībām, kuras īpaši veltītas jauniešiem ar īpašām vajadzībām, ieteicams aktīvāk iesaistīt 

šādus jauniešus arī citās jauniešiem domātajās apmācībās. Starp personām, kas strādā ar jauniešiem, aktīvākie 

apmācību apmeklētāji ir bijuši jaunatnes darbinieki – pašvaldību jauniešu centru vadītāji, darbinieki, jaunatnes lietu 

speciālisti, arī NVO pārstāvji un skolotāji (noteiktās skolotājiem domātās apmācībās). Nozīmīga auditorija darbā ar 

jaunatni ir pašvaldību pārstāvji, kas nav jaunatnes lietu speciālisti, taču ir saistīti ar jaunatnes politiku, izglītošanu, 

brīvā laika pavadīšanu, veselību un sociālo aprūpi. MJIC atbalstam un Programmas ilgtermiņa ietekmes 

veicināšanai, būtu ieteicams veidot mērķtiecīgas apmācības arī šai mērķa grupai. Lai veicinātu arī citu 

4.19

4.35

Lietderība ikdienas darbā

Izmantošanas iespējas ilgtermiņā
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mērķauditorijas grupu aktīvāku iesaistīšanos apmācībās, nepieciešams tās īpašāk uzrunāt un veidot tematiski 

specifiskākas apmācības konkrētās auditorijas vajadzībām. 

Apmācību, pasākumu un metodisko materiālu tematika tiek izvēlēta Programmas īstenošanas gaitā, reaģējot uz 

jomas aktualitātēm. Šādas stratēģijas priekšrocība ir elastīgums, taču trūkumi saskatāmi tās neizmantotajās 

iespējās stratēģiski atbalstīt Programmas ilgtermiņa ietekmes mērķu sasniegšanu. Jauniešiem piedāvātais 

apmācību tēmu loks ir plašs un tajā dominē tēmas, kas vērstas uz jauniešu personības pilnveidi un aktivitātes 

veicināšanu. Tas atbilst Programmas ietekmes mērķim – veicināt jauniešu aktivitāti, motivāciju un līdzdalību. 

Jaunatnes darbinieku apmācību tēmas bijušas galvenokārt vērstas uz darba ar jaunatni metodoloģiju, jaunatnes 

darbinieku motivāciju un sabiedriskā labuma darbu. Apmācību tematiskais izvērtējums parāda, ka Programma ir 

labi nosegusi gan jauniešu, gan jaunatnes darbinieku apmācību vajadzības. Lai palīdzētu risināt jauniešu 

nodarbinātības un aizplūšanas no reģioniem problemātiku, ieteicams turpināt jauniešu uzņēmējdarbības prasmju 

attīstīšanu. Savukārt, jaunatnes darbiniekus ieteicams turpināt izglītot finansējuma piesaistes, jauniešu interešu 

pārstāvniecības pašvaldībās, starpnozaru sadarbības attīstības, kā arī darba ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām 

tēmās.  

Jaunatnes jomas eksperti un apmācību vadītāji norāda, ka izmērīt neformālās izglītības ietekmi uz jauniešiem 

kopumā ir sarežģīti, jo tā drīzāk saistās ar personiskiem ieguvumiem. Personisko ieguvumu ziņā otrā Programmas 

komponente apliecina nozīmīgu pozitīvu ietekmi: apmācības ir veicinājušas dalībnieku spējas formulēt un pārstāvēt 

savu viedokli, prasmi pieņemt atšķirīgus viedokļus, komunicēt, strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību. 

Vienlaikus Programmas apmācības un pasākumi ir stimulējuši impulsus jaunām iniciatīvām, sadarbībai un aktīvai 

rīcībai ne vien jauniešu personisko ieguvumu, bet arī centru, darba ar jaunatni un visas sabiedrības labuma ziņā. 

Izteikti pozitīvi tiek vērtēts apmācību un pasākumu sociālais aspekts – jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušana, 

kas var sniegt nozīmīgus ieguvumus visām iesaistītajām pusēm, tomēr šos ieguvumus pamato atsevišķi piemēri, 

nevis Programma kopumā. 

Apmācībām un pasākumiem kopumā ir bijusi pozitīva ietekme arī uz jaunatnes darbinieku kompetencēm un 

kapacitāti; tie ir sekmējuši sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā reģionos. Apmācību un pasākumu 

ietekmes saglabāšanu ilgtermiņā negatīvi ietekmē augstā MJIC cilvēkresursu mainība. Neskatoties uz to, ka 

Programmas apmācību piedāvājums ir bijis plašs un intensīvs, jaunatnes darbinieku apmācību vajadzības vēl 

aizvien ir būtiskas. 

Lai sekmētu Programmas otrās komponentes ilgtspēju, nepieciešams atbalstīt apmācīto jauniešu un jaunatnes 

darbinieku zināšanu tālāku nodošanu. To var veicināt ar atbalstošu MJIC vidi, kas sniedz iespējas apmācīto 

jauniešu līdzdalībai jaunatnes darbā un savu iniciatīvu īstenošanā. Nozīmīga varētu būt līdz šim apmācīto jauniešu 

iesaistīšana citu jauniešu izglītošanā pēc principa “jaunietis-jaunietim”. Tas, savukārt, nozīmē attīstīt darbu vismaz 

divos virzienos: (1) darbs ar visiem jauniešiem, (2) darbs ar aktīvajiem jauniešiem – līderiem. Lai noturētu apmācību 

ietekmi uz jaunatnes darbiniekiem, diskusijā izvirzīts priekšlikums regulāru MJIC pārstāvju satikšanos rīkošana, lai 

apmainītos ar zināšanām un pieredzi, mācītos cits no cita.  

Pasākumu īstenošana ir noritējusi atbilstoši plānam, izpildot Programmas mērķus attiecībā uz to skaitu un 

apmeklētību. Pasākumos ticis sasniegts salīdzinoši plašāka auditorija, iesaistot arī politikas veidotāju, pašvaldību, 

izglītības iestāžu, uzņēmumu u.c. sabiedrības grupu pārstāvjus. Pasākumiem ir bijusi pozitīva ietekme uz 

jaunatnes darbinieku sadarbību, kā arī jaunatnes darba aktualizēšanu plašākai sabiedrībai. 

Programmas ietvaros, atbilstoši plānotajam, ir izstrādāti 15 dažāda formāta darbu ar jaunatni skaidrojoši metodiskie 

materiāli. Pētījuma rezultāti rāda, ka to izmantošanā iespējami būtiski uzlabojumi. Pētījums apliecina, ka MJIC 

pārstāvji vāji orientējas materiālu klāstā un reti izmanto tos. Lai arī materiālu kvalitāte un aktualitāte ir pozitīvi 

novērtētas, mazāk efektīva ir bijusi to izplatīšana. Aptaujas rezultāti norāda uz visnotaļ optimistisku jaunatnes 

darbinieku noskaņojumu attiecībā uz materiālu izmantošanu ilgtermiņā. Tomēr, līdz ar apmācību un pasākumu 

noslēgšanos, materiāli potenciāli kļūs par nozīmīgāko Programmas atbalsta un ietekmes instrumentu. Vienlaikus, 

ir nepieciešams pārdomāt metodisko materiālu izplatīšanas un aktualizēšanas stratēģiju, lai nodrošinātu 

Programmas resursu optimālu pielietojumu. 

Laikā no 2016. gada 17. līdz 20. oktobrim MJIC pārstāvji no Latvijas devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Šveici, 

lai praktiski izzinātu, kā darbs ar jaunatni norit Šveicē. Mācību vizītes laikā MJIC pārstāvji analizēja Šveices 

jauniešu centru pieredzi un formulēja pārņemamo praksi, cita starpā norādot uz nepieciešamību Latvijā vairāk 

aktualizēt darbu ar jaunatni ārpus MJIC telpām, veidot spēcīgāku sadarbību ar skolām, kā arī veicināt jauniešu 

saskarsmi ar dažādām paaudzēm. 
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11. PROGRAMMAS IETEKME KOPUMĀ 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas virsmērķis ir mazināt sociālo nevienlīdzību un atšķirības starp 

attīstītiem un mazattīstītiem reģioniem51. Programmas mērķi attiecībā uz Programmas komponentēm ir izteikti kā 

kvantitatīvi sasniedzamie rādītāji, tomēr paralēli tiem Programma tiecas radīt ilgtermiņa ietekmi uz reģionu 

līdzsvarošanu un reģionu sociāli-ekonomisko izaugsmi. Programmas ietekme, pirmkārt, ir plānota uz tās tiešo 

mērķauditoriju – jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem. Attiecībā uz jauniešiem Programmas mērķis ir veicināt 

jauniešu aktivitāti, paaugstinot to motivāciju un sabiedrisko līdzdalību. Attiecībā uz jaunatnes darbiniekiem, 

Programmas ietekmes mērķis ir pilnveidot to kompetences. Vienlaikus Programma tiecas arī pilnveidot darba ar 

jaunatni vidi, paplašinot atbalsta tīklu un iespējas jauniešiem reģionos. Visbeidzot, Programmas mērķi plašākajā 

nozīmē ir vērsti uz ieguvumiem visai sabiedrībai, sekmējot sadarbību starp jaunatnes politikas īstenošanā 

iesaistītajām pusēm reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā, kā arī panākot sociālā riska grupas integrāciju. 

Atsevišķu Programmas komponenšu sasniegtie rezultāti un ietekme analizēti šī dokumenta iepriekšējās nodaļās, 

taču šajā nodaļā tiks izvērtēta Programmas ietekme kopumā. 

Programmas ietekmi var analizēt četros savstarpēji saistītos aspektos: jauniešu aktivitāte, jaunatnes darbinieki, 

jauniešu vide un sabiedrība (skat. 38.attēlu). Pirmkārt, Programma tiecas palielināt jauniešu motivāciju un 

līdzdalību, kā rezultātā tiktu palielināta jauniešu aktivitāte un iesaistīšanās gan sevis pilnveidē, gan iniciatīvu 

īstenošanā, kā arī sabiedriskajās aktivitātēs. Otrkārt, Programma cenšas pilnveidot jaunatnes darbā iesaistīto 

speciālistu prasmes un kompetences. Treškārt, Programma vēlas paplašināt jauniešu iespējas, attīstot fizisku un 

“saturisku” infrastruktūru jaunatnes darbam. Visbeidzot, Programma ir vērsta uz sabiedrības sadarbības 

veicināšanu jaunatnes darbā un dažādu, t.sk. sociālā riska, grupu integrāciju.  

38. attēls: Programmas plānotā ietekme uz mērķa grupām. 

(Avots: autoru izstrādāts, balstoties uz Programmas vienošanās dokumentā minēto52) 

 

                                                           
51  Ibid. 
52  Latvijas-Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos 

reģionos” vienošanās dokuments. 
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11.1. Programmas ietekme dažādu mērķauditoriju skatījumā 

Šī pētījuma ietvaros organizētās fokusgrupas diskusijā MJIC pārstāvji analizēja Programmas ietekmi uz 

jauniešiem, pašvaldībām, jaunatnes darbiniekiem un sabiedrību kopumā, izvērtējot galvenos ieguvumus. 

Identificētie ieguvumi tika sakārtoti prioritārā secībā, un tie ir sekojoši: 

1. MJIC izveide un materiāltehniskais nodrošinājums; 

2. Jauniešu aktivizēšanās, jauniešu prasmju pilnveide un dzīves kvalitātes uzlabošana; 

3. Kompetentāki un profesionālāki jaunatnes darbinieki; 

4. Pašvaldības popularizēšana; 

5. Ietekme uz sociālo problēmu mazināšanu; 

6. Starpnozaru sadarbība jaunatnes jomā (pašvaldības iestādes, izglītības iestādes, NVO, uzņēmumi, 

u.c.); 

7. Izglītotāka un atbalstošāka sabiedrība. 

MJIC pārstāvju skatījumā MJIC izveide ir devusi pozitīvu stimulu pašvaldībām novērtēt jaunatnes darba nozīmi un 

sekmējusi stratēģiskāku pieeju jaunatnes darbam. Daudzviet MJIC izveide ir nozīmīga pilsētvides sakārtošanai un 

attīstībai. Otrs nozīmīgākais Programmas sniegtais ieguvums ir jauniešu aktivizēšanās un iesaistīšanās, savukārt 

trešais – kompetentāki un prasmīgāki jaunatnes darbinieki. Šos rezultātus lieliski papildina arī MJIC pārstāvju 

aptaujas rezultāti; arī tajos vispozitīvāk vērtētie Programmas aspekti ir MJIC telpu un infrastruktūras izveide, 

materiāltehniskais nodrošinājums un MJIC darbinieku profesionalitātes celšana un kapacitātes stiprināšana (skat. 

39.attēlu). Salīdzinoši augstu novērtēta arī Programmas ietekme uz jauniešu izglītošanu. Tātad, MJIC pārstāvju 

skatījumā Programma ir radījusi būtisku pozitīvu ietekmi uz jauniešu vides attīstību, darbinieku pilnveidi un jauniešu 

aktivizēšanu.  

Kā pirmais un nozīmīgākais ieguvums tika norādīta MJIC izveide un tā materiāltehniskais nodrošinājums. 

Programmas ietvaros izveidotie multifunkcionālie centri lielākoties ir plaši un moderni – šie apstākļi ir būtiski gan 

jauniešiem, gan centru darbiniekiem. Jauniešu vērtējumā MJIC esamībai ir neatsverama nozīme: liela daļa 

jauniešu apmeklē MJIC 3-4 reizes nedēļā un pat biežāk. Arī citu mērķauditoriju skatījumā MJIC darbība pašvaldībā 

ir ļoti svarīga: šo tēzi apliecina 70,37% aptaujātie pašvaldību pārstāvji, 65,91% skolu pārstāvji un 80% respondentu 

sabiedriskās domas aptaujā. Pie tam, sabiedrības vērtējumā ieguvēji no jauniešu centriem ir ne vien jaunieši, bet 

visa sabiedrība kopumā53. MJIC pārstāvju skatījumā MJIC izveide nav skatāma pilnveidotas jauniešu vides 

kontekstā vien, bet tā ir devusi pozitīvu stimulu daudzām pašvaldībām novērtēt jaunatnes darba nozīmi un 

sekmējusi to stratēģiskāku pieeju darba ar jaunatni virzībā. Sastopami arī vairāki piemēri, kuros MJIC izveide ir 

nozīmīga pilsētvides sakārtošanai un attīstībai, panākot ietekmes aspektu, kas Programmā tieši netiek paredzēts. 

39.attēls: Programmas sociālās ietekmes novērtējums (1 – ietekmes nav, 5 – spēcīga ietekme) 

(Avots: MJIC darbinieku aptauja) 

Kā nākamais nozīmīgākais Programmas sniegtais ieguvums MJIC pārstāvju skatījumā minēta jauniešu 

aktivizēšanās un iesaistīšanās. Jaunieši norāda, ka to galvenā motivācija apmeklēt centrus ir saturīga brīvā laika 

                                                           
53  SKDS aptauja, 2017. gada 11.-16. janvāris, 1005 respondenti. 
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pavadīšanas iespējas, kā arī iespēja piedalīties apmācībās un pasākumos. Tas apliecina Programmas sasniegto 

pozitīvo ietekmi uz jauniešu aktivitāti un motivāciju jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai. Arī pašvaldības kā galvenos 

jauniešu ieguvumus no MJIC darbības saskata nodrošinātas iespējas neformālajai izglītībai, saturīgai brīvā laika 

pavadīšanai un jauniešu iniciatīvu īstenošanai. 65,91% skolu aptaujas respondenti saista jauniešu centrus ar 

neformālās izglītības jauniešiem piedāvājumu. Atbildot uz jautājumu “Kādi, Jūsuprāt, ir jauniešu galvenie ieguvumi 

no jauniešu centra darbības?”, skolu pārstāvju visbiežāk minētais ieguvums (77,27%) ir “neformālā izglītība – 

mācīšanās darot, jauniešu iniciatīvas, sabiedriskā līdzdalība”; otrs būtiskākais ieguvums – “jaunieši apgūst 

nozīmīgas personīgās prasmes”. Šī pētījuma ietvaros gūtie jauniešu, skolu un pašvaldību viedokļi apliecina augstu 

neformālās izglītības nozīmes vērtējumu, apliecinot Programmas ietekmes realizēšanos arī šajā aspektā. 

Trešais nozīmīgākais Programmas sasniegtais ieguvums MJIC pārstāvju skatījumā ir kompetentāki un prasmīgāki 

jaunatnes darbinieki. Šo aspektu gan pamatot var tikai ar pašu jaunatnes darbinieku un jomas ekspertu viedokli. 

MJIC aptaujas rezultāti parāda, ka Programmai ir spēcīga ietekme ne vien uz MJIC darbinieku profesionalitātes 

celšanu, bet arī uz darbinieku kapacitātes stiprināšanu. Jaunatnes jomas eksperti, savukārt, norāda uz 

Programmas ietvaros īstenoto atbalsta aktivitāšu pozitīvo ietekmi uz darbinieku emocionālo un morālo 

stiprināšanu, kontaktu dibināšanu un sadarbības veicināšanu. Programmas ietvaros īstenotie forumi un 

konferences ir sekmējušas sadarbību starp jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām pusēm lokālā, reģionālā 

un nacionālā līmenī, īstenojot vēl vienu no Programmas izvirzītajiem ietekmes mērķiem. 

39.attēls parāda, ka piesardzīgāk tiek vērtēts Programmas sociāl-ekonomiskais ieguldījums sabiedrības un reģionu 

attīstībā, jo īpaši tādi ietekmes aspekti kā sociālā riska jauniešu integrēšana sabiedrībā un jauniešu nodarbinātības 

veicināšana. Šos rezultātus daļēji var skaidrot ar to, ka tādu aspektu kā MJIC izveide, jauniešu iesaistīšanās centra 

aktivitātēs un īstenotās apmācības ir uzskatāmi un tāpēc vieglāk novērtējami. Savukārt, Programmas ietekme uz 

sabiedrības sociālajiem procesiem nav tik acīmredzama un viegli izmērāma. 

11.2. Ietekmes sociālā nozīme 

Lai novērtētu Programmas ietekmi uz sociālo un ekonomisko situāciju Latvijā, vispirms jāiezīmē jaunatnes darba 

sociālais fons. Šim nolūkam var tikt aplūkota virkne statistikas rādītāju, kas sniedz sekojošu kopainu par jaunatni 

Latvijā:  

▪ 2015. gadā Latvijā 4,4% jauniešu neturpināja mācības pēc pamatskolas, bet 32,8% – pēc vidusskolas 

beigšanas54. Ja jauniešu īpatsvaram, kas neturpina mācīties pēc pamatskolas ir tendence samazināties, 

tad to jauniešu skaitam, kas mācības neturpina pēc vidusskolas gluži otrādi – palielināties. Daļēji to var 

saistīt ar jauniešu emigrācijas tendencēm; 

▪ Vidēji gandrīz katrs piektais jeb 17% Latvijas jauniešu emigrē uz ārzemēm darba meklējumos, kamēr šis 

rādītājs ES valstīs ir ievērojami zemāks un sastāda tikai 10%55; 

▪ Jauniešu bezdarbs Latvijā turpina pieaugt: 2015. gadā tas sastādīja 16,3%, savukārt 2016. gadā 17,3%; 

jauniešu bezdarba rādītāji Latvijā ir augstāki, nekā Igaunijā un Lietuvā56;  

▪ Latvijas jaunatnes politikas monitoringā kā būtiskākās jauniešu problēmas izvirzītas ierobežotas brīvā 

laika pavadīšanas iespējas, alkoholisms un bezdarbs57.  

Statistisks raksturojums par jauniešiem Latvijā nav pieejams atsevišķu novadu griezumā, tomēr kopējie rādītāji 

izvirza sekojošus būtiskos aspektus: saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodarbinātība, motivācija un 

mērķtiecība, arī atkarību profilakse. Tajā pat laikā, ir skaidrs, ka šīs problēmas vienlīdz nav attiecināmas uz pilnīgi 

visiem jauniešiem.  

MJIC mērķauditorijas analīze liecina, ka 37% MJIC apmeklētāju ir tā saucamie “talantīgie un aktīvie” jaunieši. 

Visticamāk, ka šo jauniešu grupu neskar brīvā laika pavadīšanas, motivācijas un mērķtiecības problēmas, arī 

atkarības. Norādot, ar kādiem jauniešiem MJIC vēlētos strādāt vairāk nākotnē, tikai deviņi no 26 MJIC piemin 

“pasīvos”, kamēr “sociālā riska grupas jauniešus” – tikai četri no 26 MJIC; pārējie MJIC vēlas strādāt ar “visiem” 

vai arī “aktīvajiem” jauniešiem. Tas liecina, ka lielākoties MJIC sociālā loma nav prioritāra. Pētījuma ietvaros 

                                                           
54 CSP dati. 
55 LETA, 12.08.2014. 
56 LETA, 21.02.2017. 
57 SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”, “Jaunatnes politikas monitorings” (2015). 
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aptaujātie MJIC pārstāvji uzsver, ka centri ir vienlīdz atvērti 

visiem vietējiem jauniešiem, tomēr atsevišķas norādes mudina 

domāt, ka praksē ne visi jaunieši jūtas vienlīdz gaidīti centrā. 

→1.; →2. 

Latvijas-Šveices sadarbības programmas virsmērķis ir mazināt 

sociālo nevienlīdzību un atšķirības starp attīstītiem un 

mazattīstītiem reģioniem Latvijā. Tomēr, tas ir vispārīgs 

Programmas uzstādījums, kas nav ticis  iestrādāts Programmas 

dokumentācijā konkrētu nosacījumu vai uzdevumu veidā 

projektu īstenotājiem. Pētījumā gūtie ieskati apliecina, ka 

sabiedrības un arī pašu jauniešu skatījumā jauniešu centru 

sociālajai lomai nav jābūt dominējošai. Vienīgi skolu aptauja 

parāda nostāju, kurā centru sociālā loma dominē pār izglītojošo 

un izklaidējošo. MJIC ietekme uz pašvaldību sociāli-

ekonomisko situāciju vairāk ir pašu centru un pašvaldību ziņā. 

Lielākoties, MJIC sociālo profilu nosaka vide, kurā centrs 

atrodas, jauniešu auditorijas vajadzības un pašvaldības nostāja. 

Ir sastopami tādi MJIC, kas vairāk strādā kā sociālie centri, 

piemēram, Ānes un Jelgavas novada centri. Ir arī tādi MJIC, 

kuru iesaiste sociālo problēmu risināšanā būtu vēlama, bet 

pašvaldības nostāja un centra darbība nav vērsta uz sociālo 

problēmu risināšanu. →3; →4  

Programmas priekšizpētē norādīts, ka sociālās atstumtības 

riska grupu jauniešu iekļaušanai centros nepieciešama regulāra 

uzraudzība, īpaša pieeja un papildu personāls. Šis aspekts nav 

ticis ņemts vērā, veidojot darbu ar jaunatni pašvaldībās ar 

negatīvu sociālo fonu. MJIC, kuros sociālā funkcija ir nozīmīga, 

vēl vairāk nekā citi centri ir pakļauti darbinieku izdegšanas, 

pārslodzes un, tādejādi, biežas mainības riskam. →5 

Lai novērtētu Programmas ietekmes sociālo nozīmi, var analizēt arī sabiedrības vajadzības jaunatnes jomā un 

Programmas komponenšu atbilstību tām. Pētījuma ietvaros īstenotās sabiedriskās domas aptaujā respondenti 

norādīja galvenos jautājumus, kuri pašvaldībai jārisina jaunatnes jomā. Kā nozīmīgākie minēti izglītība (34,9%), 

sports un aktīvā atpūta (32%), iespējas atrast darbu (29,2%), brīvā laika pavadīšanas iespējas (24,5%), interešu 

izglītība un ārpusskolas nodarbības (23,5%). Šos pašus jautājumus kā nozīmīgākos izvirza arī jaunieši vecuma 

grupā 18-24 gadiem. Arī sociālie jautājumi ir starp iekļautajām atbildēm, taču to nozīme ir ievērojami zemāka (6,8% 

no visiem respondentiem un 5,7% – jauniešu grupā). Reģionu dalījumā respondenti Zemgalē īpaši augstu nozīmi 

piešķir pašvaldības darbam izglītības jomā (43,5%), savukārt Latgalē par nozīmīgāko pašvaldības pienākumu 

attiecībā uz jaunatni uzskata nodarbinātības iespēju risināšanu (44%). Interesanti, ka lielu daļu no šīm jomām 

noteiktā mērā piedāvā arī jauniešu centri: neformālā izglītība, aktīvā atpūta, brīvā laika pavadīšana – šādu 

aktivitāšu klāstu piedāvā gandrīz visi MJIC. Izņēmums ir varētu būt vienīgi nodarbinātība, jo, lai arī neformālā 

izglītība nodrošina dažādu jauniešu prasmju pilnveidi, pētījumā netiek gūts apstiprinājums Programmas ietekmei 

uz jauniešu nodarbinātības veicināšanu. 

Arī MJIC pārstāvju aptaujā tika iekļauti jautājumi par Programmas ietekmi uz dažādiem sociāliem aspektiem. 

Atbildes parāda, ka sociālā ziņā Programmai spēcīgākā ietekme ir tieši uz jauniešiem – to aktivitāti, līdzdalību un 

dzīves kvalitāti (skat. 40.attēlu). Pie tam atbildes precizē, ka Programma arī veicina pašvaldību un sabiedrības 

izpratni par jaunatnes darba nozīmi. Savukārt, vismazākā ir Programmas ietekme uz sociālā riska jauniešu 

integrēšanu un jauniešu aizplūšanu no reģioniem. 

→1. “Ir pašvaldības, kur JC vairāk darbojas 

kā jaunrades vai interešu izglītības centrs. 

Arī tas nav slikti, taču jautājums, vai tie, 

kurus nepieņem ne skolā, ne mājās, vai 

tiem būs vieta šādā jauniešu centrā?” 

[Ekspertu intervija] 

→2. “Ir centri, kuros pie durvīm sēž 

dežurante, kas visiem prasa – kas tu esi, 

kur iesi – un liek pierakstīties. Tas, ka viņa 

tur sēž un liek atskaitīties, manuprāt, 

atsevišķus jauniešus attur no nokļūšanas 

centrā.” [Ekspertu intervija] 

→3. “Es jauniešiem jautāju, ja nebūtu 

centra, kur jūs būtu? Viņi atbild: nu, droši 

vien autobusa pieturā, tā ir mūsu 

iepriekšējā tikšanās vieta.” [Ekspertu 

intervija] 

→4. “Es domāju, ka daudzās pašvaldībās 

tā sauktie “ielu bērni” – kā bija, tā arī ir 

palikuši uz ielas.” [Ekspertu intervija] 

→5. “Ir arī tādi centri, kur darbiniekiem ir 

jāsastopas ar tādām problēmām, kā 

atkarību profilakse un rehabilitācija. Darbs, 

kas tajos tiek veikts, ir neaizvietojams. 

Diemžēl tas ir arī ļoti grūts, tāpēc tur ir bieža 

darbinieku mainība.” [Ekspertu intervija] 
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40.attēls: Programmas sociālās ietekmes novērtējums (1 – nemaz nesekmē, 5 – spēcīgi sekmē) 

(Avots: MJIC darbinieku aptauja) 

Gan statistikas dati, gan sabiedrības viedoklis izvirza nodarbinātību kā būtisku risināmu jautājumu jaunatnes jomā. 

Nodarbinātība varētu būt viens no tiem aspektiem, kas ir vienlīdz būtisks visām jauniešu grupām. Starp MJIC ir 

sastopami ļoti maz piemēru, kuros darbs ar jaunatni tiek saskatīts kā pieeja nodarbinātības problēmu risināšanai. 

Viens no retajiem piemēriem ir darbs ar jaunatni Jelgavas novadā (skat. piemērus no gadījuma izpētēm). 

VAI JAUNATNES DARBS VAR NOTURĒT JAUNIEŠUS REĢIONOS 

PIEMĒRI NO GADĪJUMA IZPĒTĒM 

Darbs ar jaunatni Jelgavas novadā: Piemēri no Jelgavas novada demonstrē, kā darbs 

ar jaunatni var veicināt jauniešu nodarbinātību un neaizplūšanu no laukiem. Novadā 

darbam ar jaunatni piesaistīti 10 jauniešu koordinatori – tie ir aktīvi jaunieši, kas vada 

jauniešu iniciatīvas savā pagastā (katrā pagastā viens). Koordinatoru darba slodze ir 

noteikta 0.2-0.4 apmērā, un tā ir lieliska iespēja darboties sava novada un tā jauniešu 

labā, ko iespējams apvienot ar studijām vai pamatdarbu. Savukārt, Jelgavas novada 

MJIC regulāri piedalās NVA programmās, lai piesaistītu papildu cilvēkresursus MJIC 

un dotu darba pieredzi kādam novada jaunietim-bezdarbniekam. Vēl, novada 

jaunatnes darba stratēģija paredz atbalstīt novada aktīvos jauniešus, lai palīdzētu tiem 

kļūt par atbildīgiem līderiem savā novadā. Viena no novada jaunietēm-aktīvistēm 

intervijā stāsta: “Dalība neformālajā izglītībā man palīdzējusi saprast, ka nākotnē vēlos 

palikt savā novadā un strādāt tā labā, palīdzēt pilnveidoties arī citiem novada 

jauniešiem.” Novada jaunatnes lietu speciāliste norāda: “Ieguldot aktīvajos jauniešos, 

esam izaudzinājuši paši savus apmācību trenerus un nākamos jaunatnes 

darbiniekus.” 

Jelgavas novads: 

 Novada attīstības 

indekss58 2015: 

47 

 Jauniešu skaits 

13-24 g.v. 2015. 

g.: 3970 

 Nenodarbināto 

jauniešu skaits 

15-24 g.v. 2016. 

g.:59 

Darbs ar jaunatni Aizputes novadā: Darbs ar jaunatni Aizputes pašvaldībā līdz šim ir 

vairāk ticis vērsts uz pilsētas, nevis visa novada jauniešiem. Tāpat, līdz šim tas vairāk 

piesaistījis “aktīvos, talantīgos, radošos” Aizputes jauniešus. Pašvaldībā norāda: 

“Jauniešu centru apmeklē sabiedrības labākā jauniešu daļa.” Vērtējot jaunatnes darba 

sasaisti ar uzņēmējdarbības prasmju veicināšanu, pašvaldība komentē: “Visi jau par 

uzņēmējiem nekļūs.” Lai arī pašvaldība ir atbalstoša jaunatnes iniciatīvām, tomēr tā 

piesardzīgi vērtē darba ar jaunatni atdevi: “Mēs esam piesardzīgi ieguldīt jauniešos, 

jo tie izaug un aizbrauc, paņemot līdzi prasmes, zināšanas un pieredzi.” Tajā pat laikā 

pašvaldība cer, ka jaunieši novērtē mazpilsētas priekšrocības un nākotnē tomēr 

izvēlēsies saglabāt Aizputi par savu dzīvesvietu. 

Aizputes novads: 

 Novada attīstības 

indekss 2015: 75 

 Jauniešu skaits 13-

24 g.v. 2015. g.: 

1455 

 Nenodarbināto 

jauniešu skaits 15-

24 g.v. 2016. g.:43 

                                                           
58  Valsts reģionālās attīstības aģentūras Teritorijas attīstības indekss ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar 

noteiktiem nozīmības koeficientiem summējot svarīgāko, teritoriju vai pašvaldību attīstību raksturojošo 
statistikas pamatrādītāju standartizētās vērtības. Tas aprēķināts pēc 8 rādītājiem un aprēķinā izmantoti 
Centrālās Statistikas pārvaldes dati par iedzīvotāju skaitu, kā arī Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, 
Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts zemes dienesta dati. 
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11.3. Ietekmes reģionālā nozīme 

Latvijas-Šveices sadarbības programmas īstenošanā ļoti liela nozīme tikusi pievērsta vienmērīgam reģionālajam 

pārklājumam: gan MJIC izveides iespējas, gan apmācību un pasākumu norise ir bijusi vienlīdz pieejama visos 

reģionos. Programmas nosacījumos tika izvirzīti rādītāji par centru reģionālo tīklojumu, tomēr tie nebija jāpiemēro, 

jo saņemtie projektu pieteikumi demonstrēja izteiktu reģionālo līdzsvaru. Programmas apmācībās un pasākumos 

sākotnēji tika īstenots pēc principa, ka katrā konkrētajā reģiona aktivitātēs piedalās tikai tā reģiona iedzīvotāji, 

tomēr tas ierobežoja un pasliktināja apmeklētību. Rezultātā, var secināt, ka reģionālās vienlīdzības principam nav 

bijusi tik liela nozīme kā sākotnēji plānots, kā arī tā ietekme atsevišķos aspektos var būt pat drīzāk negatīva. 

Iepriekš veikti pētījumi par darbu ar jaunatni Latvijā neanalizē situāciju un tendences reģionālā griezumā. Šī 

pētījuma ietvaros gūtie ieskati liecina, jaunatnes darba jomā nav vērojamas būtiskas reģionālas atšķirības. →6.; 

→7. Atsevišķās intervijās tiek izceltas Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības kā aktīvas un vērstas uz 

savstarpēju sadarbību. Citas intervijas, savukārt, pauž viedokli, ka Latgales plānošanas reģiona jaunieši ir 

atsaucīgāki un ieinteresētāki jaunatnes darba aktivitātēs. Vērtējot jauniešu aktivitāti, jaunieši lauku reģionos 

kopumā ir atvērtāki un motivētāki līdzdalībai, nekā Rīgas reģionā. →8. Tas tiek skaidrots ar to, ka lauku reģionos 

jauniešiem vēl aizvien ir mazāk izglītošanās un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Arī pētījuma ietvaros veiktā 

sabiedriskās domas aptauja vienīgās reģionālās atšķirības parāda “Rīga vs. pārējie reģioni” kontekstā. 

Aptauja liecina, ka ārpus Rīgas iedzīvotājiem ir labākas zināšanas par jauniešu centriem un to darbību, un pārējo 

reģionu iedzīvotāji piedēvē centriem lielāku pozitīvu ietekmi uz 

jauniešiem un sabiedrību kopumā.  

Tajā pat laikā, intervijās gūtie ieskati apliecina pašvaldību lomu un 

nozīmi jaunatnes darbā. Daļā pašvaldību, kuras piedalās Latvijas-

Šveices sadarbības programmā, aktīvs un mērķtiecīgs darbs ar 

jaunatni ticis veikts arī pirms MJIC izveides59. Tomēr, lielai daļai 

pašvaldību tieši dalība Programmā ir bijis pamudinājums 

jaunatnes darba attīstībai. →9. Tas apliecina, ka ļoti nozīmīgs ir 

Programmas uzstādījums par darba ar jaunatni attīstību attālos un 

mazattīstītos reģionos, jo tas ir bijis priekšnosacījums centru 

izveidei tādos novados un mazpilsētās, kurās pašvaldības pašas 

nebūtu izšķīrušās par šādu soli un investīcijām jaunatnes darbā.  

Ņemot vērā Programmas būtisko ietekmi uz pašvaldību 

aktivizēšanu, pētījuma ietvaros īstenotās sabiedriskās domas 

aptaujas respondenti tikai aicināti novērtēt apgalvojumu “jauniešu 

centru darbība sekmē pašvaldības attīstību”. Dati rāda, ka 

apgalvojumam piekrīt 45,2% aptaujāto (22,6% piekrīt, 22,6% 

pilnībā piekrīt), bet pilnībā nepiekrīt 3,3% (skat. 41. attēlu). 

41.attēls: Apgalvojums “Jauniešu centra darbība sekmē pašvaldības attīstību”. 

(Avots: Sabiedriskās domas aptauja) 

 

Vērtējot reģionu griezumā, šo apgalvojumu visvairāk atbalsta Kurzemes, Pierīgas un Latgales iedzīvotāji, kamēr 

vismazāk – Rīgas. 

                                                           
59  Saskaņā ar IZM aptaujas datiem septiņās pašvaldībās, kuras piedalās Programmā, plānveida darbs ar jaunatni 

ticis veikts arī pirms 2009. gada. 

→6. “Katrā plānošanas reģionā ir aktīvās 

pašvaldības un katrā – neaktīvās. Drīzāk 

jāvērtē pašvaldības.” [Ekspertu intervijas] 

→7. “Tas nav reģionu, bet cilvēku 

jautājums. Labus un sliktus piemērus var 

atrast visos reģionos.” [Ekspertu 

intervijas] 

→8. “Reģionos viennozīmīgi ir lielāka 

jauniešu motivācija un atvērtība. Jaunieši 

vairāk tiecas izmantot piedāvātās 

iespējas”. [Ekspertu intervijas] 

→9. “Ir pierādījies, ka Šveices programma 

ir izcils “grūdiens” pašvaldībām – lūdzu 

jums centrs, sāciet strādāt!” [Ekspertu 

intervija] 

3.30% 5.00%

16.20%
22.60% 22.60%

30.40%

1 - pilnīgi
nepiekrītu

2 3 4 5 - pilnīgi
piekrītu

Grūti
pateikt
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23.tabula: Uzskats par apgalvojumu “Jauniešu centra darbība sekmē pašvaldības attīstību” reģionu 
griezumā, %. 

(Avots: Sabiedriskās domas aptauja) 

ATBILDES VARIANTS RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

1 – pilnīgi nepiekrītu 5,2 1,0 3,0 1,7 2,5 4,4 

2 3,4 3,8 4,3 5,0 7,4 8,2 

3 15,5 11,8 17,1 20,2 17,4 17,6 

4 17,3 23,7 30,6 20,3 27,0 25,9 

5 – pilnīgi piekrītu 22,3 26,3 26,0 23,7 15,8 20,7 

Grūti pateikt 36,1 33,3 19,0 29,1 29,8 23,2 

11.4. Programmas ietekme uz darba ar jaunatni attīstību  

Analizējot MJIC ietekmi uz pašvaldībām un sabiedrību, jāņem vērā arī lielais Programmas ieguldījums uz jauniešu 

centru un darba ar jaunatni attīstību Latvijā. 24. tabula secīgi apkopo būtiskos jauniešu centru attīstību stimulējošos 

faktorus, izceļot Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietekmi. 

Pirmie jauniešu centri Latvijā sāk veidoties 2000.-šo gadu sākumā, 

un tie top ar valsts atbalstu60. Tā kā valsts ieguldījums centros ir 

ierobežots, to tīklojums veidojas nevienmērīgi un jauniešiem 

domātās telpas lielākoties ir šauras un nepiemērotas. Lai veicinātu 

pašvaldību aktīvāku iesaistīšanos darbā ar jaunatni, 2010. gadā tiek 

veikti pašvaldību kompetenci precizējoši grozījumi Jaunatnes 

likumā un IZM uzsāk mērķtiecīgāku atbalstu tieši pašvaldību 

darbam ar jaunatni. Šajā kontekstā Šveices finanšu instruments tiek 

saskatīta kā iespēja īstenot ieceri – pilnveidot jauniešu centru tīklu 

Latvijā. Laika posmā no 2011.-2013. gadam ar Šveices finansiālu 

atbalstu Latvijā tiek atvērti 16 MJIC (skat. 24.tabulu). Kopš 2013. 

gada vērojama arī pašvaldību aktivizēšanās darbā ar jaunatni un 

aizvien pieaugoša izpratne par tā nozīmīgumu.61 Lieli nopelni tajā, 

neapšaubāmi, ir arī Latvijas-Šveices sadarbības programmai, kas 

devusi spēcīgus pozitīvus impulsus jaunatnes darba attīstībai gan 

konkrētās pašvaldībās, gan stimulējusi pozitīvu konkurenci Latvijas 

pašvaldību starpā kopumā. →10.; →11.; →12. 

24.tabula: Latvijas-Šveices programmas ietekme uz jaunatnes darba attīstību Latvijā.  

(Avots: IZM publiskie pārskati 2009-2015) 

GADS AKTIVITĀTE 

2000 ▪ Valsts atbalstīta jauniešu centru veidošanās atsevišķās pašvaldībās 

2007 
▪ Norādot uz nevienmērīgu jaunatnes politikas attīstību Latvijā, Eiropas Padomes eksperti mudina 

atbalstīt pašvaldības jaunatnes politikas īstenošanā.  

2010 ▪ Grozījumi Jaunatnes likumā precizē pašvaldību kompetenci darbā ar jaunatni. 

2011 

▪ Jaunatnes politikas valsts programmā 2011. g. atbalsts pašvaldību darbam ar jaunatni tiek izdalīts 

kā atsevišķs politikas virziens. 

▪ Uzsākas Latvijas-Šveices sadarbības programma, tiek atklāti pirmie 3 MJIC. 

2012 ▪ Tiek atklāti 10 MJIC Latvijas-Šveices programmas ietvaros. 

                                                           
60  Ar LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstu pirmie centri top Saldū, Siguldā, Dobelē un Daugavpilī 

[ekspertu intervijas]. 
61  IZM gada pārskats par 2014. gadu. 

→10. “Šveices programma “noklāja” 

darbu ar jaunatni Latvijā. Valsts un 

pašvaldības varēja par to daudz 

nedomāt.” [Ekspertu intervija]  

→11. “Bez Šveices programmas 

jaunatnes jomā Latvijā pietrūks dažādi 

jaunatnes politikas pasākumi, kuru 

rezultāti tiek izmantoti jaunatnes politikas 

un jaunatnes darba virzīšanai valstiskā 

mērogā.” [Ekspertu intervija] 

→12. “Pirmajos forumos dzima jaunas, 

būtiskas rezolūcijas, kas spēcīgi 

ietekmēja visu jaunatnes politiku.” 

[Ekspertu intervija] 



JSPA | Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietekmi uz vietējo sabiedrību   84 

©
 D

y
n
a
m

ic
 U

n
iv

e
rs

it
y
, 
2
0
1
7

 

 

GADS AKTIVITĀTE 

2013 

▪ Latvijas-Šveices programmas ietvaros tiek vēl 3 MJIC. 

▪ Būtiski pieaug jauniešu centru skaits un kontaktpersonu skaits darbam ar jaunatni pašvaldībās. 

▪ Attīstās darbs ar jaunatni pašvaldībās – aizvien vairāk pašvaldības izveido savu plānu darbam ar 

jaunatni, veido jauniešu domes, ievieš starpnozaru sadarbību darbā ar jaunatni. 

2014 ▪ Latvijas-Šveices programmas ietvaros tiek vēl 1 MJIC. 

2015 

▪ IZM rīko izbraukuma seminārus uz pašvaldībām, lai skaidrotu darba ar jaunatni nozīmi un iespējas. 

▪ IZM noslēdz līgumus ar 15 reģionālajiem koordinatoriem par informācijas izplatīšanu jauniešiem 

reģionos. 

▪ Latvijas-Šveices programmas ietvaros tiek atklāti vēl 5 MJIC. 

2016 

▪ IZM nodibina konkursu pašvaldībām “Jaunatnes galvaspilsēta”. 

▪ Jaunatnes politikas valsts programmā 2015. g. atbalsts jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai 

tiek izdalīts kā atsevišķs virziens izdalīti. 

▪ Latvijas-Šveices programmas ietvaros tiek atklāti vēl 4 MJIC. 

25. tabula apkopo informāciju par jauniešu centru skaita dinamiku Latvijā. Lai arī centra skaita ziņā pirmajā mirklī 

Latvijas-Šveices sadarbības programmas ieguldījums nešķiet tik liels, tomēr tā nozīme ir mērāma ne vien centru 

skaita ziņā, bet arī to kvalitātē, multifunkcionālajā aprīkojumā un būtiski – atbalstošajās aktivitātēs, kuras 

papildinājušas MJIC izveidi. 

25.tabula: Jauniešu centru un jaunatnes kontaktpersonu skaita attīstība Latvijā. 

(Avots: IZM gada pārskati 2009-2015, JSPA)  

KUMULATĪVS SKAITS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jauniešu centri 81 79 81 81 97 182 185 185 

MJIC    3 13 16 17 22 26 

Pašvaldības, kurās ir 

kontaktpersona darbā ar jaunatni 
49 49 54 59 ~100 104 104 104 

Programmas ieguldījumu apmēru, savukārt, labāk izceļ 26. tabula, kurā salīdzinoši attēloti Latvijas valsts budžeta 

līdzekļi jaunatnes politikas īstenošanai un Latvijas-Šveices sadarbības programmas investīcijas jaunatnes darbā 

Latvijas reģionos. 

26. tabula: Finanšu resursi jaunatnes politikas īstenošanai (EUR). 

(Avots: IZM gada pārskati 2009.-2015. g.) 

FINANSĒJUMA 

PROGRAMMAS 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

LV-CH atbalsts 

jaunatnes 

darbam, EUR 

  453’633 555’334 1’264’011 592’821 445’259 588’752 443’815 

Jaunatnes 

politikas valsts 

programma, EUR 

57’515 104’430 106’148 104’037 216’217 293’926 306’876 n.d. n.d. 

Es neformālās 

izglītības 

programma 

"jaunatne 

darbībā" 2007-

2013, EUR 

 1’065’390 1’519’139 1’198’292 2’015’539 1’142’806 388’912 n.d. n.d. 
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FINANSĒJUMA 

PROGRAMMAS 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

JSPA, EUR 676’010 223’750 438’498 467’067 536’347 939’216 971’933 n.d. n.d. 

12. PROGRAMMAS ILGTSPĒJA 

Programmas pirmā komponente: multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveide 

Programmas ilgtermiņa mērķis ir veicināt reģionu attīstību, vienlaikus atbalstot darbu ar jaunatni attālos un 

mazattīstītos reģionos. Viens no būtiskiem nosacījumiem, kas ir ietverts līgumsaistībās ar pašvaldībām, kurās ir 

atvērti MJIC, ir prasība nodrošināt centra uzturēšanu vismaz 10 gadus pēc tā izveides. Analizējot MJIC ilgtspēju, 

šī pētījuma ietvaros tika ņemts vērā gan MJIC pārstāvju, gan pašvaldību pārstāvju redzējums. Kopumā centru 

nākotnes izredzes tiek vērtētas pozitīvi, kas apliecina, ka būtisku šķēršļu centru darbības nodrošināšanai izvirzīto 

10 gadu periodā nebūs. MJIC pārstāvju skatījumā centru nākotnes izredzes tiek vērtētas īpaši optimistiski un 

salīdzinoši augstāk, nekā pārējie MJIC darbības aspekti – jauniešu auditorija, MJIC cilvēkresursi, finanšu resursi, 

metodiskie materiāli un centru aktivitātes. Viskritiskāk vērtētie MJIC aspekti ir cilvēkresursu kapacitāte un 

finansiālās iespējas – faktori, kuri ir cieši saistīti ar MJIC ilgtspēju. Abus šos faktorus, vistiešāk skar pašvaldību 

attieksme un rīcība. Pētījums apliecina, ka Programmas līgumsaistībām ir pozitīva ietekme uz MJIC telpu 

uzturēšanu, taču tās automātiski nenodrošina arī pašvaldības stratēģisku un metodisku atbalstu MJIC. Pašvaldību 

aptaujas rezultāti parāda, ka lielākais izaicinājums darba ar jaunatni īstenošanā ir ierobežotie finanšu resursi, tāpēc 

papildu finansējuma piesaiste ir nozīmīgākā kompetence, kas MJIC jāattīsta. Šī ir būtiska norāde Programmas 

īstenotājiem, kas apliecina vajadzību atbalstīt MJIC un pašvaldību zināšanas un prasmes darba ar jaunatni 

finansējuma piesaistei. Pozitīvs signāls MJIC ilgtspējai ir pētījumā gūtā informācija, kas parāda, ka 37,04% 

pašvaldību, kurās darbojas MJIC, ir radušas iespējas palielināt pašvaldības finansējumu darbam ar jaunatni 2017. 

un 2018. gados; tikai 11,11% pašvaldības norāda, ka tuvākajā laikā neredz iespējas palielināt finansējumu, 

savukārt vēl mazāk jeb 7,41% pašvaldības uzskata, ka finansējumu MJIC nav vajadzības palielināt. 

Aptaujas rezultāti parāda, ka ne vien MJIC darbinieki, bet arī pašvaldību pārstāvji apzinās MJIC cilvēkresursu zemo 

kapacitāti. Viedokļu sakritība ir vēl viens pozitīvs signāls, kas ļauj cerēt uz situācijas uzlabošanos nākotnē. Papildu 

cilvēkresursi palīdzētu sasniegt vēl plašāku un rezultatīvāku MJIC darbību, aptverot vairāk un dažādākas jauniešu 

mērķu grupas un vēl efektīvāk atbalstot to vajadzības. Līdz šim maz izmantota pieeja papildu cilvēkresursu 

piesaistīšanai MJIC ir bijusi brīvprātīgo piesaiste. Vietējo un ārvalstu brīvprātīgo iesaistīšana var sniegt daudz 

dažādus ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. Mazākie MJIC, atrisinot administratīvus apgrūtinājumus, varētu 

apvienot savas vajadzības un piesaistīt brīvprātīgos palīgus, kas darbotos un sniegtu atbalstu vienlaicīgi vairākos 

MJIC rotācijas kārtībā. Tomēr, darbinieku skaits ir tikai viens cilvēkresursu aspekts, kamēr ne mazāk būtiska ir to 

kompetence un zināšanas. 

Programmas otrā komponente: apmācības, pasākumi un metodiskie materiāli  

Programmas otrās komponentes – atbalsta aktivitāšu ilgtspējas analīze norāda uz nepieciešamību turpināt 

metodiskā atbalsta sniegšanu jaunatnes darbiniekiem. Lai arī Programmas apmācībās un pasākumos iesaistīto 

jaunatnes darbinieku auditorijas aptvērums ir bijis plašs un visaptverošs, to ietekmi uz ilgtspēju ir negatīvi 

ietekmējusi augstā cilvēkresursu mainība. Saskaņā ar Programmas dokumentāciju, metodiskā atbalsta funkcija 

jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem pēc Programmas noslēgšanās būs IZM un pašvaldību ziņā. IZM pārstāvji 

nākamo gadu laikā neprognozē būtisku resursu palielinājumu jaunatnes jomā. Risinājums, kas daļēji varētu 

mazināt negatīvo ietekmi ir ciešākas MJIC darbinieku sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana.  

Lai sekmētu Programmas otrās komponentes ilgtspēju, nepieciešams atbalstīt ne vien apmācīto jaunatnes 

darbinieku, bet arī jauniešu zināšanu tālāku nodošanu. To var veicināt ar atbalstošu MJIC vidi, kas sniedz iespējas 

apmācīto jauniešu līdzdalībai jaunatnes darbā un savu iniciatīvu īstenošanā. Nozīmīga varētu būt līdz šim apmācīto 

jauniešu iesaistīšana citu jauniešu izglītošanā pēc principa “jaunietis-jaunietim”. Tas, savukārt, nozīmē attīstīt 

darbu vismaz divos virzienos: (1) darbs ar visiem jauniešiem, (2) darbs ar aktīvajiem jauniešiem – līderiem.  

Aptaujas rezultāti norāda uz visnotaļ optimistisku jaunatnes darbinieku noskaņojumu attiecībā uz materiālu 

izmantošanu ilgtermiņā. Tomēr, līdz ar apmācību un pasākumu noslēgšanos, materiāli potenciāli kļūs par 
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nozīmīgāko Programmas atbalsta un ietekmes instrumentu. Vienlaikus, ir nepieciešams pārdomāt metodisko 

materiālu izplatīšanas un aktualizēšanas stratēģiju, lai nodrošinātu Programmas resursu optimālu pielietojumu. 

Papildus tam, pašvaldību pārstāvji vērš uzmanību uz nepieciešamību uz jauniešu apmeklētības rādītāja 

kāpināšanu. Šos aspektus kā būtiskus atzīmē arī MJIC pārstāvji, tāpēc, sadarbojoties iesaistītajām pusēm, minētos 

darbības aspektus ir iespējams uzlabot. Vienlaikus, pētījums rāda, ka MJIC ilgtspēja pašvaldībās tiek analizēta 

jauniešu statistisko prognožu kontekstā: ja pašvaldībā būs jaunieši, tad būs arī centrs, taču, ja jauniešu skaits 

būtiski kritīsies – ieguldījumi jaunatnes darbā nebūs attaisnojami. Jāatzīmē, ka jauniešu auditorijas prognozes nav 

pozitīvas. Lai atbalstītu MJIC un Programmas ilgtspēju, ir nepieciešama sabiedriska diskusija par jaunatnes darba 

nozīmi arī negatīvu demogrāfisko izredžu apstākļos. MJIC stiprināšanas nolūkos, ir būtiski komunicēt jauniešu 

centru lomu vietējās sabiedrības tradīciju stiprināšanā, vides labiekārtošanā, lokālu un starptautisku projektu 

īstenošanā un jauniešu kā nozīmīga sabiedrības resursa pilnveidē. 

Visbeidzot, nozīmīgs aspekts Programmas ilgtspējas stiprināšanā ir starpnozaru sadarbības veidošana jaunatnes 

jomā pašvaldību, arī reģionālā un pat nacionālā līmenī. Lai arī šāda iniciatīva tiek īstenota ļoti maz novados, tā 

norāda uz nozīmīgiem ieguvumiem pašvaldībām resursu optimizācijas ziņā, kā arī būtiski sekmē MJIC darbu, kā 

rezultātā ieguvēji ir arī jaunieši un sabiedrība kopumā.  

13. PROGRAMMAS KOMPONENŠU 
SAVSTARPĒJĀ MIJIEDARBĪBA 

MJIC ↔ APMĀCĪBAS 

▪ Papildinātība: augsta 

▪ Efektivitāte: vidēja/zema 

MJIC un apmācību mijiedarbība izpaužas galvenokārt caur centru cilvēkresursiem, jauniešiem un sadarbības 

partneriem. Cilvēkresursi ir pats nozīmīgākais MJIC sekmīgas darbības faktors, tāpēc apmācības var tikt efektīvi 

izmantotas, lai atbalstītu to. Pētījumā gūtie ieskati norāda, ka Programmas ietvaros īstenotās jaunatnes darbinieku 

apmācības ir būtiski sekmējušas MJIC darbinieku zināšanu un kompetenču pilnveidi, apliecinot augstu MJIC un 

apmācību savstarpējo papildinātību. Vienlaikus jāņem vērā arī apmācību ietekme uz jauniešiem, jo MJIC ir domāts 

jauniešiem, un vienlaikus jaunieši ir nozīmīgs MJIC resurss. Līdzīgi kā jaunatnes darbiniekiem, apmācību ietekmes 

vērtējums arī uz jauniešiem ir pozitīvs, vēlreiz apliecinot pozitīvu abu komponenšu savstarpējo papildinātību. 

Programmas apmācību stratēģijā MJIC sadarbības partneru mērķauditorijas grupas ir bijušas vāji pārstāvētas: 

atsevišķas apmācības ir tikušas veltītas skolotājiem un atsevišķu apmācības ir iekļāvušas sadarbības aspektu 

jaunatnes darba īstenošanā, tomēr var uzskatīt, ka Programmas komponenšu papildinātība šajā aspektā nav bijusi 

pietiekami stipra. Šo secinājumu jo īpaši pamato lielā pašvaldību nozīme Programmas īstenošanā un rezultātu 

sasniegšanā. Izglītojošais darbs ar pašvaldībām varētu veicināt pašvaldību lielāku atbalstu MJIC un darba ar 

jaunatni nodrošināšanai, kā rezultātā tiktu sasniegta augstāka Programmas efektivitāte.   

MJIC un apmācību mijiedarbības kontekstā var tikt analizēts arī jautājums par apmācību norises vietu. 

Programmas rezultāti rāda, ka MJIC lielākoties ir plaši un labi aprīkoti, vairāki no tiem var uzņemt 50 un vairāk 

apmeklētājus vienlaikus, kas padara iespējamu tajās rīkot dažādus jaunatnes darba aktivitātes, cita starpā arī 

apmācības. Tajā pat laikā, salīdzinoši maz Programmas īstenoto apmācību ir notikušas tieši MJIC. Izņēmumi šajā 

ziņā ir Saldus, Pļaviņu un Burtnieku novada MJIC. Apmācību veidošana, izmantojot MJIC infrastruktūru, varētu 

nest papildu ieguvumus MJIC, aktualizējot to lomu un nozīmi MJIC jauniešiem, vietējai sabiedrībai un sadarbības 

partneriem. Šis mijiedarbības aspekts Programmas ietvaros nav ticis būtiski izmantots, norādot uz zemu 

komponenšu mijiedarbības efektivitāti. Šķēršļi MJIC izmantošanai apmācībām ir tas, ka nakšņošanas iespējas 

pietiekamam viesu skaitam spēj nodrošināt tikai daži centri, tāpat arī ēdināšanas, taču būtiskākie ir juridiskie šķēršļi, 

jo centri kā pašvaldības struktūrvienības nedrīkst piedāvāt pakalpojumus un piedalīties iepirkumu konkursos. 

MJIC ↔ PASĀKUMI 

▪ Papildinātība: augsta 

▪ Efektivitāte: augsta 
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Arī MJIC un pasākumu mijiedarbība izpaužas caur centru cilvēkresursiem, jauniešiem un sadarbības partneriem. 

Pasākumiem ir bijusi liela nozīme uz sadarbības veidošanu jaunatnes jomā starp dažādām jaunatnes politikas 

īstenošanā iesaistītajām pusēm un sociālajiem partneriem. Programmas ietvaros organizētie pasākumi ir tikuši 

vērsti uz plašu mērķauditoriju pārklājumu: jaunatnes politikas veidotāji un īstenotāji, pašvaldības, izglītības sektora 

pārstāvji, privātā sektora pārstāvji, jaunatnes darbinieki, jaunieši, jauniešu NVO, apmācību vadītāji, jaunatnes 

jomas eksperti, u.c. Līdz ar to var secināt, ka pasākumi ir stiprinājuši MJIC resursus un sadarbību, kas apliecina 

abu aspektu savstarpējo papildinātību. Plašais mērķauditorijas noklājums un pasākumos pielietotā prakse par 

rezultātu apkopojumu rezolūcijās un to tālāka izmantošana dažādu sociālo partneru iesaistīšanā, apliecina 

komponenšu mijiedarbības efektivitāti. 

MJIC ↔ METODISKIE MATERIĀLI 

▪ Papildinātība: augsta 

▪ Efektivitāte: zema 

Metodiskie materiāli ir paredzēti gan jaunatnes darbiniekiem, gan jauniešiem, un to mērķis ir atbalstīt jaunatnes 

darbinieku zināšanas un kompetences, kā arī informēt un izglītot jauniešus par aktuālajām jaunatnes darba tēmām. 

Pētījumā gūtie ieskati apliecina augstu materiālu kvalitāti un atbilstošu tematisko aptvērumu. Tas mudina paredzēt 

augstu šo komponenšu savstarpējo papildinātību. Vienlaikus, pētījuma rezultāti parāda, ka gan jaunieši, gan 

jaunatnes darbinieki neorientējas metodisko materiālu klāstā un izmanto tos samērā pasīvi, kas lielā mērā 

skaidrojums arī ar nepilnīgu materiālu izplatīšanu un izrietoši apliecina zemu komponenšu mijiedarbības efektivitāti. 

APMĀCĪBAS ↔ METODISKIE MATERIĀLI 

▪ Papildinātība: augsta 

▪ Efektivitāte: zema 

Materiālu un apmācību tematikas analīze parāda, ka liela daļa metodisko materiālu tematiski ir bijuši saistīti ar 

Programmas ietvaros īstenotajām apmācībām, apliecinot pozitīvu komponenšu papildinātību. Nepilnīgā materiālu 

izplatīšana tomēr ir ierobežojusi ieguvumus no abu komponenšu papildinātības un pazeminājusi mijiedarbības 

efektivitāti. Vienlaikus MJIC pārstāvju aptauja liecina, ka materiāla sasaiste ar apmācībām nav priekšnosacījums 

materiāla aktīvākai izmantošanai, piemēram, jaunatnes darbiniekiem notikušas astoņas (salīdzinoši visvairāk) 

apmācības par koučinga tēmu, tomēr rokasgrāmata “Koučinga ceļvedis” neizceļas kā populārākā starp 

materiāliem. 

PASĀKUMI ↔ METODISKIE MATERIĀLI 

▪ Papildinātība: augsta 

▪ Efektivitāte: augsta 

Atsevišķi metodiskie materiāli ir vairāk bijuši saistīti ar pasākumu, nekā apmācību tēmām, savukārt pasākumi ir 

bijuši nozīmīgi materiālu izplatīšanas kanāli. Šie apstākļi ir radījuši pozitīvus priekšnosacījumus šo komponenšu 

savstarpējai mijiedarbībai un tās efektivitātes sasniegšanai. 
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14. PĒTĪJUMA SECINĀJUMI UN 
IETEIKUMI 

Šī nodaļa apkopo pētījuma secinājumus un rekomendācijas. Tajā apkopti mērķa grupu ieteikumi MJIC tālākai 

attīstībai un darbībai, t.sk. jauniešu, pašvaldību, skolu un jaunatnes darbinieku rekomendācijas, kas attiecināmi uz 

dažādiem MJIC darbības aspektiem, t.sk. uz apmācībām. Mērķa grupu ieteikumiem seko arī analīzē balstīti 

priekšlikumi gan par MJIC tālāko attīstību, gan par citiem Programmas darbības virzieniem – apmācībām, atbalsta 

pasākumiem un Programmu kopumā. 

14.1. Secinājumi 

▪ Programmas kvantitatīvie rādītāji attiecībā uz MJIC izveidi, apmācību skaitu, apmācību un pasākumu 

apmeklētību ir izpildīti (pat pārsniegti); kvantitatīvie rādītāji attiecībā uz metodiskajiem materiāliem ir 

sasniegti. Programmas komponenšu īstenošanā ir sasniegts vienmērīgs reģionālais pārklājums. 

▪ Programma kopumā ir radījusi būtisku pozitīvu ietekmi uz jauniešu vides attīstību, darbinieku pilnveidi un 

jauniešu aktivizēšanu. Programmas īstenošanas laikā ir pieaugusi jauniešu informētība par jauniešu 

centriem un izrietoši to apmeklētība; pieaugusi ir arī jauniešu izpratne par neformālo izglītību un tās 

sniegtajiem ieguvumiem. 

▪ MJIC izveide ir būtiski pilnveidojusi jaunatnes darba atbalsta vidi un vienlaikus nodrošinājusi iespējas 

jauniešu aktīvākai līdzdalībai, cēlusi jauniešu motivāciju saturīgai brīvā laika pavadīšanai un veicinājusi 

interesi un izpratni par neformālo izglītību. MJIC izveide ir radījusi arī vairākus pozitīvus blakusefektus, 

piemēram, stimulējusi pašvaldību aktīvāku iesaistīšanos darbā ar jaunatni, uzlabojusi pilsētvidi, u.c. 

▪ MJIC ir būtiska nozīme jauniešu dzīvē, jo 49,01% jauniešu apmeklē centru trīs vai vairāk reizes nedēļā. 

Galvenā jauniešu motivācija MJIC apmeklēšanai ir labas laika pavadīšanas iespējas un iespēja piedalīties 

interesantos pasākumos un apmācībās. 

▪ Jaunieši augstu vērtē MJIC pasākumos un aktivitātēs iegūto pieredzi. Neformālās izglītības ietekme uz 

jauniešiem drīzāk ir saistāma ar personiskiem ieguvumiem: apmācības ir veicinājušas dalībnieku 

pašapziņu un drosmi, spēju formulēt un paust viedokli, spēju pieņemt atšķirīgu viedokli, komunicēt, strādāt 

komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību.  

▪ Gan skolu, gan pašvaldību pārstāvji atzinīgi vērtē MJIC darbību un tās nozīmi. Skolas un pašvaldības 

pozitīvi vērtē apmācību un pasākumu ietekmi uz jauniešiem. Skolu pārstāvji MJIC darbību saista ne vien 

ar jauniešu personīgo pilnveidi, bet arī ar aktīvākiem, motivētākiem un pozitīvākiem skolēniem – būtisku 

ieguvumu skolām. Savukārt, pašvaldības izceļ MJIC ietekmi uz jauniešu aktivitātes un sabiedriskās 

līdzdalības veicināšanu. 

▪ Sabiedrības vērtējumā jauniešu centriem ir vienlīdz izglītojoša, sociāla un sabiedriska nozīme. Vairāk kā 

puse respondentu piekrīt, ka jauniešu centri kopumā rada būtisku labumu jauniešiem un vietējai 

sabiedrībai, tādejādi apliecinot pozitīvu centru darbības novērtējumu. Attālākos reģionos un mazpilsētās 

ir labākas zināšanas par jauniešu centriem, nekā Rīgas plānošanas reģionā. 

▪ MJIC nākotnes izredzes tiek vērtētas pozitīvi, kas apliecina, ka būtisku šķēršļu centru darbības 

nodrošināšanai izvirzīto 10 gadu periodā nebūs. Vienlaikus jānorāda – lai gan pašvaldību līgumsaistībām 

ir pozitīva ietekme uz MJIC uzturēšanu, tas automātiski nenodrošina pašvaldības ieinteresētību un 

atbalstu rezultatīvam darbam ar jaunatni.   

▪ MJIC izaugsmes priekšnosacījums ir sadarbība ar pašvaldību kā galveno atbildīgo par jaunatnes politiku 

novadā un centra ilgtspējīgas darbības nodrošinātāju. Vienlaikus būtiski ir stiprināt starpnozaru sadarbību 

pašvaldību, reģionālā un nacionālā mērogā. 

▪ MJIC sekmīgas darbības nozīmīgākais priekšnosacījums ir cilvēkresursi. Aptaujas rezultāti rāda, ka 

pašvaldības kopumā apzinās MJIC cilvēkresursu kapacitātes trūkumu, kas uzskatāms par pozitīvu signālu 

centru personālam un ļauj cerēt uz situācijas uzlabošanos nākotnē.  
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▪ Finansējums ir būtisks MJIC darbības aspekts it īpaši ilgtermiņa kontekstā, tāpēc nākotnē ieteicams 

aktīvāk strādāt finansējuma piesaistes virzienā, centriem un pašvaldībām apzinot finanšu piesaistes 

iespējas, kā arī atbalstot MJIC kompetenci finansējuma piesaistē ar savstarpēju pieredzes apmaiņu un 

apmācībām. Kā būtiskāko darbības aspektu, kas jāstiprina, pašvaldību pārstāvji min nepieciešamību 

piesaistīt papildu finansējumu MJIC. 

▪ Programmas ietvaros īstenotās apmācības un pasākumi ir stimulējuši impulsus jaunām iniciatīvām, 

sadarbībai un aktīvai rīcībai ne vien jauniešu personisko ieguvumu, bet arī centru, darba ar jaunatni un 

visas sabiedrības labuma ziņā. 

▪ Apmācībām un pasākumiem ir bijusi pozitīva ietekme uz jaunatnes darbinieku kompetencēm un 

kapacitāti; tie ir sekmējuši sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā reģionālā un nacionālā līmenī.  

▪ Apmācību un pasākumu ietekmes saglabāšanu ilgtermiņā negatīvi ietekmē augstā MJIC cilvēkresursu 

mainība: lai gan Programmas apmācību piedāvājums ir bijis plašs un aktuāls, jaunatnes darbinieku 

apmācību vajadzības vēl aizvien ir būtiskas. 

▪ Programmas apmācību tematika ir bijusi atbilstoša jauniešu un jaunatnes darbinieku mērķauditorijas 

vajadzībām. Kā turpmāk aktualizējamās tēmas izvirzītas uzņēmējdarbības prasmju veicināšana 

jauniešiem, finansējuma piesaiste MJIC, jauniešu interešu pārstāvniecība pašvaldībā, sadarbība ar 

pašvaldību un starpnozaru sadarbības attīstība pašvaldībās, darbs ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām, 

sociālais darbs. 

▪ Jaunatnes darbinieku auditorijas aptvērums Programmas apmācībās un pasākumos ir bijis plašs un 

visaptverošs, taču apmācību ietekmi ievērojami pavājina augstā cilvēkresursu mainība. Lai noturētu 

apmācību ietekmi uz jaunatnes darbiniekiem, pētījumā izvirzīts priekšlikums regulārai MJIC pārstāvju 

pieredzes apmaiņai un savstarpēju konsultāciju stimulēšanai.  

▪ Apmācību mērķauditorijas ziņā, jauniešu apmācībās maz pārstāvēti ir jaunieši ar īpašām vajadzībām, 

savukārt jaunatnes darbinieku apmācībās nav tikuši pietiekami iesaistīti pašvaldību darbinieki. Lai 

veicinātu dažādāku jauniešu un personu, kas strādā ar jauniešiem, grupu interesi un dalību apmācībās, 

tiek rekomendēts noteikt specifiskākas apmācību tēmas un precīzāk mērķētus apmācību uzsaukumus. 

▪ Lai sekmētu apmācību ietekmes ilgtspēju, nepieciešams atbalstīt apmācīto jauniešu un jaunatnes 

darbinieku zināšanu tālāku nodošanu. To varētu sekmēt darba ar aktīvajiem jauniešiem – līderiem 

attīstība, kā arī jaunatnes darbinieku iesaistīšana apmācību veidošanā jauniešiem un lielāka savstarpēja 

sadarbība.  

▪ Programmas ietvaros izveidoto metodisko materiālu vērtība līdz šim nav izmantota pietiekamā apjomā: 

gan jaunieši, gan MJIC pārstāvji vāji orientējas materiālu klāstā un izmanto tos salīdzinoši reti. Lai arī 

materiālu kvalitāte un aktualitāte ir pozitīvi novērtētas, mazāk efektīva ir bijusi to izplatīšana un 

popularizēšana. 

14.2. Dažādu mērķa grupu ieteikumi 

Jauniešu auditorija 

27,96% no aptaujātajiem jauniešiem uzskata, ka MJIC “viss ir ļoti labi”, tomēr citi jaunieši rod ieteikumus MJIC 

darbības uzlabošanai; tie ir sekojoši: 

▪ plašākas telpas, arī modernākas; 

▪ veicināt centru apmeklētību, iesaistīt pasākumos un aktivitātēs vairāk jauniešu; 

▪ vairāk pasākumus un aktivitātes jauniešiem; 

▪ attīstīt sadarbību ar skolām. 

Kādas zināšanas un prasmes jaunieši vēlētos apgūt, iesaistoties MJIC: 

▪ radošums un iniciatīva (49,34%); 

▪ komunikācijas prasmes (46,71%); 

▪ prezentēšanas un pārliecināšanas prasmes (37,83%); 

▪ projektu veidošanas un vadīšanas prasmes (33,88%); 

▪ izzināt un izprast sevi (32,57%); 
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▪ digitālās prasmes (21,71%); 

▪ amatniecības prasmes (17,43%). 

Skolu pārstāvji 

Lai arī skolu pārstāvji augstu vērtē jauniešu centru nozīmi neformālās izglītības īstenošanā un tās ietekmi, atšķirībā 

no citām grupām skolu vērtējumā jauniešu centra būtiskākā loma ir sociālā. 

Skolu pārstāvji pārsvarā norāda uz prasmēm un kompetencēm, kuras MJIC varētu attīstīt jauniešiem: 

▪ atbildību par savu rīcību, prasmi plānot savu darbību un laiku; 

▪ iniciatīvas, atbildības un patstāvības apguvi; 

▪ sociālās saskarsmes un komunikācijas prasmju attīstību; 

▪ līderības un uzņēmējdarbības prasmju iegūšanu. 

Pašvaldību pārstāvji 

Pašvaldību pārstāvju norādītie aspekti, kurus būtiski stiprināt MJIC darbībā, ir sekojoši: 

▪ Papildu finansējuma piesaiste (valsts, dažādu fondu, ziedotāju) (62,96%); 

▪ Darbinieku skaits (44,44%); 

▪ Sadarbība ar skolām (40,74%); 

▪ Jauniešu centra apmeklētība (29,63%); 

▪ Darbinieku kvalifikācija (29,63%); 

▪ Sadarbība ar sociālo dienestu (25,93%); 

▪ Sabiedrības informētība (25,93%); 

▪ Jauniešu centra aktivitāte (25,93%); 

▪ Pašvaldības finansiālais atbalsts (14,82%). 

Papildus tam, pašvaldības pārstāvji norāda arī, kādus rezultātus pašvaldības sagaida no MJIC darbības: 

▪ Labāk organizēts darbs ar jauniešiem; 

▪ Lokālpatriotisma stiprināšana; 

▪ Jauniešu iniciatīvas un aktivitātes veicināšana; 

▪ Sadarbība ar citām organizācijām pašvaldībā; 

▪ Drošāka sociālā vide; 

▪ Aktīvāka jaunatnes līdzdalība pašvaldības politikas veidošanā. 

Jaunatnes darbinieki 

Jaunatnes darbinieki fokusgrupas diskusijas laikā norādīja sekojošas tēmas, kas, viņuprāt, būtu jāiekļauj 

apmācībās un metodiskajos materiālos: 

▪ Sociālās riska grupas un darbs ar tām neformālā pieejā; 

▪ Kā strādāt ar jauniešiem NEET situācijā; 

▪ Kā risināt jauniešu konfliktsituācijas; 

▪ Jauniešu centra vadītāja/darbinieka rokasgrāmata, t.sk. saimniecisko jautājumu risināšana; 

▪  “Citādo” jauniešu iesaiste; 

▪ Pasākumu veidošana un vadīšana. 

Pētījuma ietvaros arī apkopots MJIC darbinieku viedoklis un sekojoši priekšlikumi turpmākai Programmas 

ilgtspējai: 

▪ Atbalstīt MJIC darbiniekus un jauniešus ar speciālistu konsultācijām (piem., apmācītāji, psihologi, sociālie 

pedagogi, u.c.); 

▪ Atbalstīt MJIC saimniecisko jautājumu risināšanā (t.sk. remonti, apkope); 

▪ Izveidot atsevišķu projektu konkursu jauniešu iniciatīvām (tam jābūt vienkāršam un viegli uztveramam, lai 

tajā var piedalīties paši jaunieši, nevis tikai apmācīta personāla vadībā); 
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▪ Atbalstīt MJIC darbinieku kvalifikācijas celšanu (rīkot apmācības, kursus, neformālās izglītības 

pasākumus, lai mācītu, motivētu un stiprinātu); 

▪ Rīkot pieredzes apmaiņas braucienus starp MJIC Latvijā; 

▪ Izveidot MJIC savstarpējo konsultāciju tīklu/sistēmu; 

▪ Attīstīt vienaudžu mācīšanās principu “jaunietis-jaunietim” (jaunieši viens otram māca un rāda, ko zina un 

prot); 

▪ Personīgās izaugsmes treniņi jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem; 

▪ Veidot un izplatīt pozitīvās pieredzes stāstus (par vienaudžiem, par ievērojamām personām). 

14.3. Analīzē balstītas rekomendācijas MJIC tālākai attīstībai 

Izvērtējot pētījumā gūtos ieskatus un secinājumus par Latvijas – Šveices sadarbības programmas īstenošanu un 

sasniegtajiem rezultātiem, tajā skaitā ņemot vērā pētījuma ietvaros veiktās ekspertu un MJIC pārstāvju intervijas 

un aptauju rezultātus, ir apkopoti vairāki analīzē balstīti ieteikumi gan MJIC tālākai attīstībai, gan citiem 

Programmas darbības virzieniem – apmācībām, atbalsta pasākumiem un Programmai kopumā. Būtiski atzīmēt, 

ka turpmāk šajā nodaļā apkopotie ieteikumi veidoti, ņemot vērā Programmas noslēgšanos 2017. gada 31. martā 

un ilgtermiņa līgumsaistību turpināšanos kā paredzēts Programmas nosacījumos, taču tie nebalstās spekulācijās 

par iespējamu Programmas turpināšanos paredzamajā nākotnē. Rezultātā, pētījuma gaitā radušās 17 

rekomendācijas MJIC turpmākai darbībai, kā arī Programmas ilgtspējas uzraudzībai (skat. 27.tabulu). Skaitliski 

visvairāk no tām ir adresētas Programmas īstenotājam – JSPA (12 rekomendācijas), taču daudzas no tām ir 

attiecināmas arī uz MJIC, IZM un pašvaldībām. 

27.tabula: Rekomendācijas. 

NR. REKOMENDĀCIJA MJIC Pašvaldības JSPA IZM 

I DAĻA: IETEIKUMI MJIC ATTĪSTĪBAI 

1. Attīstīt jaunatnes darba tīklojumu pagastos X X   

2. Izzināt vietējo situāciju, jauniešu vēlmes un vajadzības X X   

3. Pārstāvēt jauniešu intereses pašvaldībā (starpnozaru formāts) X    

4. MJIC darba laiku primāri pielāgot jauniešu vajadzībām X    

5. MJIC un pašvaldību pārstāvjiem kopīgi izvērtēt sociālās 

iekļaušanas principa sekmīgāku iedzīvināšanu dažādos centra 

darbības aspektos un MJIC sociālo nozīmi 

X X X X 

6. Izstrādāt vietējās situācijas analīzē un jauniešu vajadzībās 

balstītu MJIC stratēģiju 
X    

7. Iesaistīt brīvprātīgos palīgus darba ar jaunatni veikšanā X  X  

8. Turpināt izglītot pašvaldības par MJIC nozīmi un ilgtspējas 

nosacījumiem 
  X X 

9. Celt MJIC, jaunatnes darbinieku un pašvaldību kompetences 

finansējuma piesaistē 
X X X X 

10. Veicināt MJIC savstarpējās konsultācijas un pieredzes apmaiņu X  X  

II DAĻA: IETEIKUMI APMĀCĪBU UN ATBALSTA JOMĀ 

11. Turpināt atbalstīt MJIC darbinieku pilnveidi   X X 

12. Dažādot MJIC atbalsta aktivitāšu klāstu   X  

13. Jaunatnes darbinieki kā jauniešu apmācību vadītāji (train-the-

trainer) 
  X  

14. Dažādāku jaunatnes darbinieku un jauniešu grupu iesaiste   X  
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NR. REKOMENDĀCIJA MJIC Pašvaldības JSPA IZM 

III DAĻA: IETEIKUMI PROGRAMMAS UZLABOŠANAI 

15. Izstrādāt atsevišķus mazvērtīgā inventāra saglabāšanas 

nosacījumus 
  X X 

16. Aktīvāk izplatīt metodiskos materiālus   X  

17. Izvērtēt Programmas ilgtspējas uzraudzības pārskatu satura 

pieprasījumu 
  X X 

I DAĻA: IETEIKUMI MJIC ATTĪSTĪBAI 

→ 1. Attīstīt jaunatnes darba tīklojumu pagastos  

Dati rāda, visās mazpilsētās vai pagastu centros, kuros Programmas ietvaros ir izveidots MJIC, tas ir vienīgais 

jauniešu centrs tuvākajā apkārtnē, savukārt 13 no 26 novadiem, kuros izveidots MJIC, tas ir vienīgais jauniešu 

centrs visā novadā. Lai arī Programma ir pilnveidojusi jauniešu centru tīklojumu Latvijas reģionos, arī tajos 

novados, kuros izveidoti MJIC, vēl aizvien ir sastopami daudzi attāli un mazattīstīti pagasti, to centri un apdzīvotas 

vietas, kurās jauniešiem trūkst pulcēšanas vietas. Starp pašvaldībām, kas piedalās Programmā, sastopami arī 

vairāki piemēri tam, ka jaunatnes darbs var aptvert visa novada jauniešus. Piemēram, Jelgavas un Rēzeknes 

novadu pašvaldībās katrā pagastā darbojas jauniešu koordinatori. Jelgavas novadā tie vada darbu ar jauniešiem 

katrā pagastā, izmantojot pagasta pārvalžu telpas, savukārt Programmas ietvaros atvērtais MJIC Jelgavas novada 

Elejas pagastā kalpo kā darba ar jaunatni resursu centrs. Citi novada jauniešu centri un jauniešu iniciatīvu grupas 

var aizņemoties darbam nepieciešamo inventāru no MJIC, kā arī izmantot tā telpas lielākiem pasākumiem. 

Ieguvums no šādas pieejas jaunatnes darbam ir ievērojami lielākas jauniešu auditorijas sasniegšana un 

pilnvērtīgāka MJIC resursu izmantošana visa novada jauniešiem. Jāuzsver, ka, attīstot šādu pieeju darbā ar 

jaunatni, būtiski ir sasniegt efektīvu pārvaldību, t.i. novada jaunatnes lietu speciālistam ir jāuzņemas jaunatnes 

darbinieku un citu resursu vadība un koordinācija. 

→ 2. Izzināt vietējo situāciju, jauniešu vēlmes un vajadzības 

Lai jaunatnes politika plānošana būtu pierādījumos balstīta, svarīgi veikt regulāras aptaujas jauniešu vidū par darbu 

ar jaunatni pašvaldībā, apzinot jauniešu viedokli par viņiem saistošos jautājumos. Pašvaldību jaunatnes 

plānošanas dokumentu analīze rāda, ka tikai deviņās no 26 pašvaldībām, kurās atrodas MJIC, plānošanas 

dokuments ir balstīts uz jauniešiem aktuālu jautājumu un problēmu analīzi un statistiku, kamēr pārējos gadījumos 

dokumentos nav izvērtēta aktuālā situācija pašvaldībā jaunatnes jomā. Arī MJIC lielākoties netiek īstenota 

sistemātiska vietējo jauniešu interešu, vajadzību un viedokļu izzināšana un apkopošana. Jauniešu vērtējums 

sniegtu ne vien atgriezenisko saiti un iespējas pilnveidot MJIC darbību un aktivitātes, bet varētu kļūt par vēl vienu 

nozīmīgu jauniešu līdzdalības veidu – jaunieši zinātu, ka viņus ievēro, ņem vērā un atzīst.  

→ 3. Pārstāvēt jauniešu intereses pašvaldībā (t.sk. starpnozaru kontekstā) 

Sistemātiska pieeja jauniešu vajadzību un interešu izzināšanai būtu lietderīga ne tikai jaunatnes politikas un 

atbalsta pasākumu plānošanā, bet arī tāpēc, lai pārstāvētu jauniešu intereses vietējā pašvaldībā, arī reģionālā un 

nacionālā mērogā. Pašvaldībās, kurās ir aktīvas jauniešu domes vai padomes, jauniešu interešu pārstāvniecība 

varētu tikt īstenota sadarbībā ar tām. Īpaši nozīmīga būtu jauniešu interešu pārstāvniecība starpnozaru kontekstā, 

aizsniedzot dažādas pašvaldības jomas un dienestus – izglītības, sociālo, attīstības, nodarbinātības lietu, tūrisma, 

u.c. Labs piemērs šādai sadarbībai notiek Burtnieku novadā, kur novada izglītības iestāžu vadītāju ikmēneša 

sanāksmēs pašvaldībā piedalās arī novada jaunatnes lietu speciālists/MJIC vadītājs. 

→ 4. MJIC darba laiku primāri pielāgot jauniešu vajadzībām 

Tā kā MJIC vadītājiem bieži ir jāveic arī dažādi administratīvie, saimnieciskie un centra attīstības pienākumi, tad 

atsevišķos gadījumos centra darba laiks ir vairāk pielāgots darbinieku, nekā jauniešu vajadzībām. Tomēr, ņemot 

vērā Programmas nosacījumus un darba ar jauniešiem specifiku, darba laikam primāri jābūt sabalansētam tieši ar 

jauniešu vajadzībām. 
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→ 5. MJIC un pašvaldību pārstāvjiem kopīgi izvērtēt sociālās iekļaušanas principa sekmīgāku iedzīvināšanu 

dažādos centra darbības aspektos un MJIC sociālo nozīmi 

Pētījums rāda, ka atsevišķās pašvaldībās nav viennozīmīgi noformulēta attieksme pret MJIC sociālo nozīmi. MJIC 

pārstāvji un jaunieši apliecina, ka centri ir vienlīdz pieejami visiem jauniešiem, tomēr atsevišķi piemēri norāda, ka 

MJIC darbības aspekti ir rūpīgāk jāanalizē arī no sociālās iekļaušanas skatupunkta. Tikai atsevišķās pašvaldībās 

ir attīstīta sociālā dienesta un MJIC sadarbība ar mērķi atbalstīt jauniešus, kas nonākuši sociāli nelabvēlīgās 

situācijās. Starp pašvaldībām, kas piedalās Programmā, ir tādas, kas apzinās jauniešu sociālā atbalsta vajadzības 

un saredz un atbalsta MJIC līdzdalību to atslogošanā. Taču sastopamas arī tādas, kas darbu ar jaunatni izteikti 

saista ar aktīvajiem un talantīgajiem jauniešiem. MJIC pārstāvji labprāt izvēlas strādāt ar “aktīvajiem un 

talantīgajiem” jauniešiem. Šajā kontekstā īpaši nozīmīga kļūst vietējās sociālās situācijas apzināšana un analīze. 

Jāuzsver, ka lēmums par MJIC lomu un sociālo nozīmi centra un pašvaldības pārstāvjiem jāpieņem kopīgi un 

vienprātīgi, jo šāda lēmuma pieņemšana ietekmē arī centru darbībai nepieciešamos resursus un atbalstu. Lai 

praktiski veicinātu MJIC un pašvaldību atbalstu sociālā riska jauniešiem, IZM un JSPA var organizēt seminārus 

u.c. atbalsta pasākumus par jauniešu sociālo iekļaušanu jaunatnes darbiniekiem un pašvaldību pārstāvjiem.  

→ 6. Izstrādāt vietējās situācijas analīzē un jauniešu vajadzībās balstītu MJIC stratēģiju  

Tāpat kā plānveidīgu darbu ar jaunatni pašvaldībā iezīmē jaunatnes darba plānošanas dokuments, tā arī 

mērķtiecīgu darbu ar vietējiem jauniešiem atbalstītu MJIC darbības stratēģija. Datu apkopojums rāda, ka 9 no 26 

MJIC ir izstrādāta centra darbības stratēģija (Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Jelgavas, Kocēnu, Madonas, Ozolnieku, 

Saldus, Skrundas MJIC). Svarīgi, lai dokuments nedublē pašvaldības jaunatnes darba plānošanas stratēģiju (ja 

tāda ir), bet ir balstīts tajā, papildinot to ar konkrētākiem rīcības mērķiem, plānotajām darbībām un 

sasniedzamajiem rezultātiem. MJIC stratēģijai jābūt balstītai aktuālās situācijas izzināšanā, jādefinē precīza 

mērķauditorija, jānosaka konkrēti rīcības virzieni, veicamie pasākumi un konkrētā periodā sasniedzamie rezultāti. 

→ 7. Iesaistīt brīvprātīgos palīgus darba ar jaunatni veikšanā 

MJIC ikdienas darbā būtiskākais izaicinājums ir ierobežotie cilvēkresursi, kā rezultātā praktiskais darbs ar jaunatni 

nenotiek tādā intensitātē un apjomā, kā pašiem MJIC vadītājiem un darbiniekiem gribētos. Līdz šim maz izmantota 

pieeja papildu cilvēkresursu piesaistīšanai MJIC ir bijusi brīvprātīgo piesaiste, tomēr atsevišķas pašvaldības 

demonstrē veiksmīgu brīvprātīgo piesaisti darbam centrā, kā rezultātā iegūst gan MJIC darbinieki, gan jaunieši, 

gan arī pats brīvprātīgais. Piemēram, Alūksnes novada MJIC ir labs piemērs brīvprātīgo piesaistei no ārvalstīm. 

Savukārt, Jelgavas novada MJIC vairākkārtīgi ir piesaistījis jauniešus-bezdarbniekus NVA programmas ietvaros. 

Citos centros tiek piesaistīti jaunieši Eiropas Brīvprātīgā darba programmas ietvaros. Arī brīvprātīgo iesaistīšana 

būtu nozīmīga kompetence, ar kuru centri savstarpēji varētu dalīties, ar JSPA atbalstu veidojot kopīgas brīvprātīgo 

piesaistīšanas programmas. Atrisinot administratīvus apgrūtinājumus, MJIC, kuros darba apjoms un jauniešu 

auditorija ir mazāka, varētu apvienot vajadzības un piesaistīt brīvprātīgos palīgus, kas sniegtu atbalstu vairākos 

MJIC vienlaicīgi rotācijas kārtībā. 

→ 8. Turpināt izglītot pašvaldības par MJIC nozīmi un ilgtspējas nosacījumiem 

Praktiskajā darbā ar jauniešiem MJIC un pašvaldībām ir cieši jāsadarbojas, lai sasniegtu kopīgos mērķus. Pētījumā 

gūtie ieskati apliecina, ka pašvaldības iespēju robežās nodrošina centru finansiālu uzturēšanu, bet ne vienmēr 

sniedz arī stratēģisku un metodisku atbalstu. Pie tam, atšķirīga izpratne par darba ar jaunatni sastopama ne vien 

starp dažādu novadu pašvaldībām, bet arī starp darbiniekiem vienā un tajā pašā pašvaldībā. Lai arī pašvaldību 

pārstāvji pārzina Programmas līgumsaistības, tie nav pazīstami ar Programmas konceptuālajiem nosacījumiem un 

izvirzītajiem ietekmes mērķiem. Viskritiskākā situācija šajā ziņā ir pašvaldībās, kurās nav izveidots jaunatnes lietu 

speciālista amats. Lai atbalstītu MJIC un veicinātu pašvaldību izpratni par Programmu un darbu ar jaunatni, ir 

jāturpina izglītojošais darbs arī pēc Programmas ieviešanas noslēguma, iesaistoties gan IZM, gan JSPA 

pārstāvjiem. Veicot skaidrojošo darbu, būtiski izcelt arī jaunatnes kā starpnozaru jomas raksturu un piedāvāt 

piemērus starpnozaru sadarbībai jaunatnes jomā novadu līmenī. 

→ 9. Celt MJIC, jaunatnes darbinieku un pašvaldību kompetences finansējuma piesaistē 

Pašvaldību pārstāvji aptaujā norāda, ka būtiskākais MJIC darbības aspekts, kas jāstiprina ir zināšanas un prasmes 

papildu finansējuma piesaistē. MJIC pārstāvju aptauja liecina, ka jaunatnes darbinieki kopumā ir atvērti un pozitīvi 

noskaņoti par papildu finansējuma piesaisti jauniešu iniciatīvām un MJIC darbības nodrošināšanai. Sastopami 

vairāki veiksmīgi piemēri, kuros MJIC sadarbojas ar jauniešu NVO un izmanto to zināšanas finansējuma piesaistē. 

Tomēr, lai celtu MJIC kompetenci finansējuma piesaistē, IZM un JSPA ieteicams atbalstīt ciešāku MJIC pieredzes 

apmaiņu un rīkot atbalsta pasākumus. 
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→ 10. Veicināt MJIC savstarpējās konsultācijas un pieredzes apmaiņu 

Programmas ietvaros MJIC pārstāvju savstarpējā sadarbība un pieredzes apmaiņa tikusi veicināta ierobežotā 

apjomā, un lielā mērā tā palikusi pašu centra darbinieku iniciatīvas ziņā. Tomēr, visus MJIC darbiniekus vieno 

līdzīgas intereses un problemātika. Fokusgrupas diskusijas ar MJIC pārstāvjiem laikā, vairāki dalībnieki norādīja, 

ka būtu bijis noderīgi saņemt konsultāciju no pieredzes bagātākiem kolēģiem citos MJIC par centra vietas izvēli, 

iekārtojumu, centra iekšējās kārtības noteikumiem, darba laiku, u.c. Laba iespēja MJIC darbiniekiem iepazīties un 

dalīties iespaidos bijusi Programmas ietvaros īstenotā pieredzes vizīte uz Šveici. Ieteicams MJIC pārstāvju 

tikšanās rīkot regulāri kā ciemošanās vīzītes citos MJIC. 

II DAĻA: IETEIKUMI APMĀCĪBU UN ATBALSTA JOMĀ 

→ 11. Turpināt atbalstīt MJIC darbinieku pilnveidi 

Pētījuma secinājumi liecina, ka Programmas gaitā ir pieaugusi mērķauditorijas izpratne par neformālo izglītību un 

tās nozīmi. Intensīvais apmācību piedāvājums noteikti ir veicinājis arī jaunatnes darbinieku kompetences, tomēr 

jaunatnes darbinieku apmācību vajadzības vēl aizvien ir ļoti vispārīgas un ietver pamatjomu apguvi – projektu 

vadība, komunikācija, darbs ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām62, apliecinot mazu progresu jaunatnes darbinieku 

kompetenču pilnveidē. Tas var tik skaidrots ar izteikto cilvēkresursu mainību un vājām pēctecības tradīcijām MJIC, 

taču tas vienlaikus apliecina arī vajadzību veidot stratēģisku un ilgtermiņa pieeju jaunatnes darbinieku kompetenču 

veidošanai.  

→ 12. Dažādot MJIC atbalsta aktivitāšu klāstu 

Programmas atbalsta aktivitātēs izteikti dominējušas apmācības, kas tikušas papildinātas ar forumiem un 

konferencēm. Taču citas atbalsta aktivitāšu formas, piemēram, uzdevumi, konkursi, ideju kausi, izstādes, u.c. nav 

tikušas izmantotas Programmas ietvaros. Fokusgrupas diskusijā MJIC pārstāvji norādījuši, ka noderīgas būtu 

speciālistu konsultācijas un mentorings, kā arī strukturēta savstarpējās pieredzes apmaiņa un padomu došana. 

Izvēlētais apmācību formāts jauniešu auditorijai ir sasniegtās mērķauditorijas ziņā ir bijis daudz ierobežotāks, tāpēc 

arī šajā ziņā ir jāizskata alternatīvi atbalsta veidi. Eksperti norāda uz nepieciešamību vairāk attīstīt jauniešu 

praktiskās iemaņas un pieredzi, tāpēc aktivitātēs jauniešiem varētu drīzāk veidot kā praktiskus uzdevumus un 

konkursus. Programmas ietvaros izvēlētais apmācību formāts – mācības trīs dienu garumā – ir atbilstošs 

neformālās izglītības vajadzībām un sekmē to rezultativitāti. Tomēr vienlaikus tas ir arī resursietilpīgs: kamēr MJIC 

darbinieks ir apmācībās, centrs var būt slēgts jauniešiem; savukārt, jauniešiem, lai piedalītos apmācībās, ir 

jāatprasās no skolas. 

→ 13. Jaunatnes darbinieki kā jauniešu apmācību vadītāji (train-the-trainer) 

Lai sasniegtu apmācību ietekmes lielāku izplatību, var tikt organizētas īpašas apmācības jaunatnes darbiniekiem, 

kas sagatavotu tos tālākai apmācību vadīšanai MJIC jauniešiem. Jaunatnes darbiniekiem, kas uzkrājuši praktisku 

ilgtermiņa pieredzi darbā ar jauniešiem un ir savas jomas profesionāļi, piemērotas būtu starptautiskas apmācītāju 

sagatavošanas apmācības. Līdz ar to, jaunatnes darbinieki iegūtu jaunas prasmes, ko pielietot savos un citos 

MJIC, savukārt jaunieši – darbā ar jaunatni pieredzējušus apmācību vadītājus.  

→ 14. Dažādāku jaunatnes darbinieku un jauniešu grupu iesaiste 

Ieteicams aktīvāk atbalsta pasākumos iesaistīt dažādākas personu, kas strādā ar jauniešiem, grupas, piemēram  

klašu audzinātājus, ārpusstundu darba organizētājus, direktoru vietniekus audzināšanas darbā, sociālie pedagogi, 

sociālos darbiniekus, internātu, sociālo pakalpojumu sniedzējus u.c. speciālistus. Tāpat, nozīmīga auditorija ir 

pašvalīdbu darbinieki, kas nav jaunatnes lietu speciālisti, taču kuru darbības sfēras ir saistītas ar jauniešiem. 

Jauniešu auditorijas ziņā, ieteicams aktīvāk veicināt ne vien aktīvo, bet arī citu jauniešu grupu iesaistīšanos.  

Programmai kopumā (tajā skaitā gan apmācības un pasākumi, gan metodiskie materiāli) ir bijusi salīdzinoši 

ierobežota ietekme uz krievvalodīgo auditoriju, kā arī citu mazākumtautību loku. Saglabājot apmācību un 

pasākumu atbilstību Valsts valodas likuma ievērošanai, atsevišķos pasākumos un aktivitātēs var paredzēt formāta 

pielāgošanu tulkošanai, lai vairāk integrētu jaunatnes jomā tos, kuru sarunu un darba valoda nav latviešu. Tas 

attiecināms arī uz metodiskajiem materiāliem. 

                                                           
62  IZM aptauja par darbu ar jaunatni pašvaldībās 2015. gadā. 
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III DAĻA: IETEIKUMI PROGRAMMAS UZLABOŠANAI (attiecināmi līdz Programmas 
noslēgumam) 

→ 15. Izstrādāt atsevišķus mazvērtīgā inventāra saglabāšanas nosacījumus 

Programmas nosacījumi paredz visu Programmas ietvaros iegūto materiālo līdzekļu uzglabāšanu un atjaunošanu 

visā Programmas laika periodā. Šis nosacījums attiecas arī uz tādu sīko inventāru kā trauki, svečturi, pakaramie, 

galda spēles, u.c. lietas, kas viegli plīst, ātri nolietojas vai pazūd. Lai izpildītu nosacījumu par materiālo līdzekļu 

saglabāšanu, MJIC atkārtoti jāiegādājas šīs lietas. To varētu novērst, pieņemot atsevišķus mazvērtīgā inventāra 

lietošanas un uzglabāšanas nosacījumus. 

→ 16. Aktīvāk izplatīt metodiskos materiālus 

Lai arī Programmas ietvaros izstrādātie metodiskie materiāli ir kvalitatīvi un tematiski noderīgi, to izmantošanu 

jaunatnes darbā varētu stimulēt ar aktīvāku materiālu mārketingu un izplatīšanu. Šajos nolūkos ražīgāk varētu tikt 

izmantoti sociālie tīkli, arī MJIC mājas lapas. Tāpat, drukātos materiālus varētu izplatīt un izvietot pašos MJIC, 

sekojot līdzi to pietiekamībai centros.  

→ 17. Izvērtēt Programmas ilgtspējas uzraudzības pārskatu satura pieprasījumu  

Paredzēts, ka turpmāko desmit gadu periodā no jauniešu centra izveides brīža pašvaldībai katru gadu Programmu 

uzraugošajām institūcijām ir jāsniedz centra darbības rezultātu ilgtspējas pārskats. Daži no aptaujātajiem 

ekspertiem norāda, ka būtu lietderīgi pārskatīt un izvērtēt, kādi tieši aspekti būtu turpmāk iekļaujamie šajos 

ilgtspējas uzraudzības pārskatos, kas izrietoši radītu abpusēju pievienoto vērtību gan uzraugošajām iestādēm, gan 

jauniešu centriem un pašvaldībām.  
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15. RESEARCH FINDINGS AND 
RECOMMENDATIONS  

This chapter summarizes the research findings and recommendations. This chapter summarizes the various 

recommendations of the target groups (youth, local governments, schools and youth workers) for the further 

development and operation of MYIC. The recommendations of various targeted groups concern different MYIC 

operational aspects, including training. Secondly, this chapter presents research based proposals for further 

development of MYIC and other Programme directions – training, support activities and the Programme as a whole. 

15.1.  Research findings 

▪ The Program’s quantity indicators related to the establishment of MYICs, the number of trainings provided, 

the attendance of trainings and events have been met (even exceeded); the Program’s quantity indicators 

pertaining to the methodological materials have also been met. A uniform regional coverage has been 

ensured in the implementation of the Program’s components. 

▪ Overall, the Program has resulted in a substantial positive impact upon the development of youth 

environment, the enhancement of knowledge and skills of workers and activation of youth. In the course 

of Program implementation, the public awareness of youth about youth centres has improved and, hence, 

it has resulted in more visits. Also, the awareness by youth of non-formal education and benefits thereof 

has improved.  

▪ The establishment of MYIC has substantially strengthened the support environment for youth related 

activities and work, it has also enhanced motivation of youth to involve in meaningful leisure activities and 

participate in non-formal education. MYIC have also resulted in a number of other positive spill-over 

effects, such as more active involvement by local government in work with youth, improved urban 

environment, etc. 

▪ MYIC are of great importance to young people's lives, because 49,01% of the surveyed youths attend the 

centre three or more times a week. The key motivation by youth to visit MYIC are opportunities to have a 

good time and participate in interesting events and trainings. 

▪ Young people appreciate experience gained in MYIC organised events and activities. The impact of non-

formal education on youth is related more to personal benefits: trainings have enhanced self-confidence 

and courage, ability to formulate and express their views, ability to accept different opinions, communicate, 

teamwork, take the initiative and responsibility.  

▪ Training and events undertaken within the framework of the Program have encouraged impetus to new 

initiatives, cooperation and active participation not only in the personal lives of the participants but also in 

youth initiatives, centres and society at large. 

▪ Training and events have had a positive impact on youth workers’ competences and capacity; they have 

resulted in cooperation and exchange of experience in the field of youth both on regional and national 

level. 

▪ The sustainability of impact of training and events in the long run is adversely affected by the high turnover 

of MYIC human resources: although the coverage of training and events of the Program has been 

comprehensive, the training needs of youth workers are still outstanding. 

▪ Thematically the training opportunities offered within the framework of the Program have been consistent 

with the actual needs of the target audience of youth and youth workers. Important topics, which need to 

be continued to strengthen the youth staff competences include enhancing entrepreneurial skills for youth, 

fund raising for the needs of MYIC, the representation of the interests of youth in the local government, 

cooperation with local governments, development of cross-sectoral cooperation, as well as work with 

youth with disabilities and social work. 

▪ The coverage of the youth workers in the training and events of the Program has been comprehensive. 

However, the impact of training is being impaired by the high turnover of the human resources. To 
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maximize the positive impact on the training of youth workers, the study recommends supporting regular 

exchange of experiences and mutual consultations between the representatives of MYIC.  

▪ Comparatively less represented in the training of youth are young people with disabilities. Also, the 

employees of local governments have been insufficiently involved in youth worker trainings. The study 

recommends defining more specific training topics and more targeted calls for trainings all aimed at 

enhancing interest of more versatile groups of youth and persons involved in work with youth. 

▪ In order to ensure the sustainability of the training, the study recommends to support knowledge transfer 

from youth and youth workers. This could be achieved by actively developing work with young people – 

leaders, as well as the involvement of youth workers in the development of trainings for youth and 

enhanced mutual cooperation.  

▪ The methodological materials developed within the framework of the Program have not been used at the 

maximum capacity: both the youth and the MYIC representatives are not highly familiar with the materials 

and use them rarely. Although their quality and relevance has been rated positively, the dissemination of 

these materials has been less effective. 

▪ Both the representatives of schools and local municipalities appreciate the operation of MYIC and its role. 

Schools and local governments rate positively the impact of trainings and events on youth. School 

representatives link the success of MYIC not only to the personal development of the youths, but also to 

more proactive, motivated and positive pupils, which is a significant benefit to schools. Whereas local 

governments highlight MYIC positive effect on the promotion of youth activities and public participation. 

▪ From the public perspective youth centres have an equally educational, social and community role. More 

than half of respondents agree that youth centres in general result in material benefit to youth and general 

public, hence confirming appreciation of operation of such centres. Public awareness of youth centres in 

remote regions and towns is higher than in Riga Planning Region. 

▪ MYIC have positive future prospects which confirms that there will be no significant obstacles to the long-

term sustainability of the MYIC operation in the predefined 10 year period. At the same time, it should be 

noted that although the local governments contractual obligations to MYIC have a positive impact on their 

maintenance, that does not translate into the local governments interest and support to a holistic work 

with the youth.   

▪ A prerequisite for the development of MYIC is cooperation with local government as the key entity 

responsible for the youth policy in the district and for the sustainability of the centre. At the same time 

cross—sectoral cooperation on local government, regional and national scale shall be strengthened. 

▪ The most important prerequisite for a successful operation of MYIC is human resources. Overall, the 

survey results demonstrate that local governments are aware of the shortage of human resources in 

MYIC, which shall be deemed a positive sign for the personnel of these centres and gives hope for future 

improvements.  

▪ Funding is an essential aspect of MYIC operation, particularly in the long term, hence it is recommended 

to work more actively on fund raising, entrusting the centres and local governments with identifying fund 

raising opportunities, as well as supporting MYIC’s competences in funding attraction through mutual 

exchange of experience and training. Local governments emphasise the necessity to attract 3rd party 

funding to MYIC as the most important aspect to be strengthened.  

15.2. Target group recommendations 

Youth 

27,96% of the young people surveyed consider that “everything is very well” in MYIC, however, others had several 

recommendations to improve the operations of the MYIC; they are as follows: 

▪ more spacious and modern facilities; 

▪ encouraging attendance, to involve more young people in the events and activities of the centre; 

▪ more events and activities for youth; 

▪ To develop cooperation with schools. 
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Young people also point out what knowledge and skills they would like to obtain through their involvement with 

MYIC: 

▪ creativity and initiative (49,34%); 

▪ communication skills (46,71%); 

▪ presentation and persuasion skills (37,83%); 

▪ project management skills (33,88%); 

▪ self-awareness (32,57%); 

▪ digital literacy (21,71%); 

▪ crafts (17,43%). 

School representatives 

School representatives refer to the following skills and competences that could be trained and developed by means 

of youth work in MYIC: 

▪ ability to take responsibility, time management; 

▪ initiative and autonomy; 

▪ social interaction and communication skills; 

▪ leadership and entrepreneurial skills. 

Although school representatives highly appreciate the importance and impact of non-formal education, unlike other 

groups they assessed the key role of MYIC to be predominately social. 

Local government representatives 

The representatives of local governments point out the following aspects that should be strengthened in MYIC 

operations: 

▪ fund raising (public, various funds, donors) (62,96%); 

▪ raised number of employees (44,44%); 

▪ closer cooperation with schools (40,74%); 

▪ higher attendance of MYIC (29,63%); 

▪ improved qualifications of the employees (29,63%); 

▪ closer cooperation with social services (25,93%); 

▪ increased public awareness (25,93%); 

▪ increased activity of MYIC (25,93%); 

▪ financial support from local government (14,82%). 

In addition, local government representatives also indicate the outcome that MYIC are expected to deliver: 

▪ improved organization of youth work; 

▪ strengthened youth patriotism; 

▪ encouraged youth initiatives and activities; 

▪ cooperation with other organizations in the municipality; 

▪ safe social environment; 

▪ increased youth participation in the policy-making processes of the local government. 

Youth workers 

During the focus group discussions youth workers pointed towards the following topics that they thought should be 

included in the training and methodological materials: 

▪ social risk groups and an informal approach to work with them; 

▪ how to work with NEET; 

▪ how to solve the conflict situations of youths; 

▪ guide for the youth centre manager/employee, that includes information about solutions to economic 

issues; 
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▪ involvement of young people who are “different”; 

▪ organization and management of events. 

During the focus group discussion MYIC employees expressed their recommendations for sustainability of the 

Programme in future: 

▪ supporting MYIC employees and young people by providing specialist consultation (for example, trainers, 

psychologists, social pedagogues, etc.); 

▪ supporting MYIC in maintenance and other household matters (such as repairs); 

▪ designing and running a separate project competitions for youth initiatives (it should be simple and easily 

comprehensible in order to allow young people to participate themselves); 

▪ supporting professional development of the MYIC employees (by organizing training events, courses, non-

formal education activities to teach, motivate and sustain); 

▪ organizing experience exchange visits between MYIC in Latvia; 

▪ creation of mutual consultation network for MYIC; 

▪ developing peer learning principle “youth to youth” (where young people could teach each other about 

what they know and can do); 

▪ running personal growth trainings for both the youth workers and young people; 

▪ creation and distribution of case studies and good practices examples (of peers, and eminent people). 

15.3. Research based recommendations for the further 
development of MYIC 

Assessing the findings on the implementation and results of the study on the Latvian – Swiss cooperation 

programme, including interviews with experts and MYIC representatives, as well as the surveys that were carried 

out as a part of the study, this research draws several recommendations for further development of the Programme. 

This chapter summarizes the recommendations taking into consideration the expected end of the Programme on 

31st March 2017 and the long-term contractual obligations as provided in the terms and conditions of the 

Programme. Nevertheless, these recommendations are not based in the speculations about the possible 

continuation of the Programme in the foreseeable future. In total, 17 recommendations for the future operations of 

MYIC as well as the long-term monitoring of the Programme have been formulated (see Table 28). The majority of 

these recommendations are addressed to Agency for International Programs for Youth (henceforth - AIPY) which 

is responsible for the implementation of the Programme (12 recommendations), nevertheless several of these 

recommendations are also relevant to MYIC, Ministry of Education and Science (henceforth – MES) and local 

governments. 

Table 28: Research based recommendations and respective recipients.  

NO. RECOMMENDATION MYIC 
LOCAL 

GOVERNMENTS 
AIPY MES 

PART 1: RECOMMENDATIONS FOR DEVELOPMENT OF MYIC 

1. Develop a network of youth work in the parishes X X   

2. Explore the local situation, the wishes and needs of 

young people  
X X   

3. Represent the interests of young people in the 

municipality (cross-sectoral context) 
X    

4. Adapt the working hours of MYIC primarily to the 

needs of young people 
X    

5. Municipalities and MYIC make joint agreement 

upon the social role of the MYIC in the municipality 
X X X X 

6. Develop MYIC strategy, taking into consideration 

the local situation and needs of local young people 
X    
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NO. RECOMMENDATION MYIC 
LOCAL 

GOVERNMENTS 
AIPY MES 

7. Involve volunteers in youth work more actively X  X  

8. Continue educating local governments on MYIC 

relevance and sustainability 
  X X 

9. Improve fund raising competences of MYIC, youth 

workers and local governments 
X X X X 

10. Promote mutual consultations and experience 

exchange between MYIC 
X  X  

PART 2: RECOMMENDATIONS FOR TRAINING AND SUPPORT 

11. Continue educational and methodical support to 

MYIC employees 
  X X 

12. Diversify the assortment of MYIC support activities   X  

13. Youth workers as youth trainers (train-the-trainer)   X  

14. Broader engagement of youth workers and the 

target audience 
  X  

PART 3: RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE PROGRAMME 

15. Develop separate preservation conditions for the 

inventory of little value 
  X X 

16. More active distribution of methodological materials   X  

17. Revaluate the content of the Programme 

sustainability monitoring reports 
  X X 

PART 1: RECOMMENDATIONS FOR DEVELOPMENT OF MYIC 

→ 1. Develop a network of youth work in parishes 

Data shows that MYICs that have been formed as a result of the Programme in all cases are the only youth centres 

in the nearby area (towns, parishes). In 14 out of 26 municipalities that have participated in the Programme and 

formed MYIC it is the only youth centre in the municipality. Although the Programme has strengthened the network 

of the youth centres in some regions of Latvia, remote and underdeveloped parishes are still a common occurrence 

even in the regions that have formed the MYIC. The centres of these parishes lack a gathering place for young 

people. Among municipalities participating in the Programme, several examples show that nearly full coverage of 

all the young people in the municipality is possible. For example, in Jelgava and Rēzekne municipalities there are 

youth coordinators in every parish. In the Jelgava municipality youth coordinators lead the work with youths in every 

parish while the MYIC serves as the resource centre for work with youth. Other youth centres and youth initiatives 

of the municipality can borrow the necessary inventory from the MYIC and use its premises for the organization of 

larger events. The benefit from such an approach to youth work are – the ability to reach a significantly larger 

proportion of the target audience, utilize the MYIC resources more fully throughout the municipality. It should be 

stressed that, in developing such an approach to youth work, efficient governance is essential, e.g. highly 

professional youth specialist should take the responsibility for managing and coordinating youth workers and other 

resources.  

→ 2. Explore the local situation, young people's wishes and needs 

In order for the youth policy planning to be based on evidence, it is important to carry out regular surveys among 

young people about working with youth in the municipality, identifying their views on issues that are relevant to 

them. The analysis of the youth planning documents in different municipalities show that only nine out of 26 

municipalities in which the MYIC have been formed, base their planning document on relevant issues to the youth, 

problem analysis and statistic, whereas in the other cases the current situation was not evaluated. More often than 

not MYIC also haven’t implemented a systematic approach to gathering and analysing the information related to 

the interests, needs and views of the youths in their region. The assessment of young people not only provides 
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feedback and opportunities for developing the operations of MYIC and their activities, but could also become a way 

of promoting participation of young people – young people would know that they are considered, taken into account 

and recognized. 

→ 3. Represent the interests of young people in the municipality (cross-sectoral format) 

A systematic approach to ascertain young people’s needs and interests would be beneficial not only for making 

youth policy and planning support activities, but also for representing the interests of young people in the 

municipality, as well as on regional and even national level. In municipalities that have an active youth council or 

other similar bodies, the representation of the interests of young people could be done in cooperation with them. 

Representation of youth interests would be particularly important in the cross-sectoral context, reaching a variety 

of municipal areas and services – education, social, development, employment, tourism and others. Burtnieku 

municipality is a good example for this kind of cooperation, as their youth specialist (also the head of the MYIC) 

takes part in monthly meetings for the representatives of the municipality educational institutions.  

→ 4. Adapt the working hours of MYIC primarily to the needs of young people 

As MYIC managers often must undertake various administrative, maintenance and centre development 

responsibilities, then, in some cases, the working hours of the MYIC are more adapted to the needs of the staff 

than the needs of the youths. However, taking into consideration the terms and conditions of the Programme and 

the specifics of the work with young people, the working hours should be balanced with the needs of the young 

people.  

→ 5. Municipalities and MYIC make joint agreement upon the social role of the MYIC in the municipality 

The study shows that in some municipalities the attitude towards MYIC involvement in social work is not clearly 

articulated. Among municipalities participating in the Programme there are some who are aware of the social 

support needs of young people and see MYIC as an opportunity to tackle them. At the same time others associate 

youth work primarily with active and talented young people. Yet again, the identification and analysis of the local 

situation is of utmost importance. It should be stressed that the decision on the role and social importance of MYIC 

should be made jointly and unanimously involving both the centre and municipal representatives, since such a 

decision impacts the necessary resources and support of the centre. In order to practically promote the support of 

the MYIC and local government to young people in social risk groups, the MES and AIPY could develop and 

implement youth inclusion evaluation guidelines, organise seminars and other supportive measures about social 

work in the field of youth, to youth workers and local government representatives. 

→ 6. Develop MYIC strategy, taking into consideration the local situation and needs of young people 

Planned work with youth in the municipality is marked by the planning document; just the same – targeted work 

with local young people would be supported by an operational strategy of MYIC. The study shows that 9 out of 26 

MYIC have an operational strategy (Aluksne, Balvi, Gulbene, Jelgava, Koceni, Madona, Ozolnieki, Saldus, 

Skrunda). It is important that the document doesn’t overlap with the municipalities youth work planning strategy (if 

any), but is based on it and supplements it with specific objectives, planned activities as well as deliverables. MYIC 

strategy must be based on the exploration of current situation, has to contain a defined target audience, identified 

courses of action, measures that must be taken and the deliverables of specific period. 

→ 7. Involve volunteers in youth work 

The most important challenge in day-to-day work of the MYIC is the limited human resources, resulting in a less 

intense practical youth work than preferred by the staff and the heads of MYIC. Up to now involving volunteers with 

the work of the MYIC in order to attract additional human resources has been used rarely. Nevertheless, some 

municipalities have successfully demonstrated that this approach benefited the workers of MYIC, the youths as 

well as the volunteers. For example, Aluksne county MYIC is a good example of attracting volunteers from abroad. 

On the other hand Jelgava county MYIC has on multiple occasions attracted unemployed youths within the 

framework of the NVA programmes. In other centres youths are attracted within the framework of the EU volunteer 

work programme.  

→ 8. Continue educating local governments on MYIC relevance and sustainability  

MYIC and local governments should work closely together in order to achieve common goals in practical work with 

the youth. The study confirms that, within their capabilities the local governments ensure financial support to MYIC. 

Nevertheless, the same cannot be said about the strategic and methodological support. In addition, differing, even 

conflicting opinions on youth work can be encountered not only among different local governments but also among 

the employees of the same municipality. Although local authorities are familiar with the contractual obligations of 
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the Programme, they are not familiar with the conceptual conditions of the Programme and its planned impact. In 

this respect the most critical situation is in the municipalities where the position of youth specialist has not been 

established. In order to support MYIC and promote awareness about the Programme and work with the youth 

among the local governments, educational and informative efforts should be continued even after the end of the 

Programme implementation. This should involve both MES and AIPY representatives. While promoting awareness, 

it is essential to highlight the characteristics of youth as a cross-sectoral area and to offer examples of cooperation 

opportunities at the level of the municipality.  

→ 9. Improve fund raising competences of MYIC, youth workers and local governments 

In the survey, local government representatives indicated that the most important operational aspect of MYIC to 

strengthen is the knowledge and skills to raise additional funds. The survey of the MYIC employees showed that 

youth workers are open and optimistic about raising additional funding to youth initiatives and the operations of 

MYIC. There are several successful examples of MYIC cooperating with youth NGO’s and using their knowledge 

of raising funds. However, in order to improve MYIC expertise in raising funds, it is recommended that MES and 

AIPY support MYIC experience exchange and other support measures.  

→ 10. Promote consultations and experience exchange between MYIC 

Within the Programme framework the encouragement to cooperate and exchange experiences among employees 

representing various MYIC was limited. Largely, it was left in the hands of the employees and on most cases 

depended on their initiative. However, all MYIC employees share similar interests and issues. During the focus 

group discussion with the MYIC representatives, many participants pointed out that it would have been useful to 

receive consultations from more experienced colleagues from other MYIC about various strategic and operational 

issues, such as selecting the location of MYIC, furnishing, internal procedures and regulations, working hours, 

activities, marketing, etc. A good opportunity to meet and share was the joint study visit of MYIC representatives 

to Switzerland. This paper, therefore, recommends to organize experience exchange events on a regular basis, for 

example, supporting MYIC-to-MYIC visits and closer cooperation. 

PART 2: RECOMMENDATIONS FOR TRAINING AND SUPPORT 

→ 11. Continue educational and methodical support to MYIC employees 

The conclusions of the study indicate that during the course of the Programme the target audience’s understanding 

about non-formal education and its importance has grown. The intensive supply of training and events has certainly 

contributed to the competences of youth workers. Nevertheless, the training needs of the youth workers are still 

rather vast and include the acquisition of work with youth key areas, for example project management, 

communication, working with young people who have disabilities63. It can be explained with the pronounced 

turnover of the human resources and the weak succession traditions within MYIC. At the same time, it also confirms 

the need to form a strategic and long-term approach to the development of youth worker skills and continue 

educational and methodological support to MYIC employees. 

→ 12. Diversify the assortment of MYIC support activities 

The Programme support activities have been dominated by training and events that were supplemented with 

forums and conferences. But other forms of support measures, for example, tasks, competitions, the idea cup, 

exhibitions, etc. have not been used within the framework of the Programme. In the focus group discussion MYIC 

representatives pointed out that specialist advice and mentoring, as well as structured mutual exchange of 

experience and counselling would be useful. As the dominating support measure of the Programme has been 

training seminars, the reach of the target audience respectively has been rather limited (if compared to total number 

of MYIC audience or number or young people in regions). Therefore, in this respect alternative forms of support 

must be considered that could potentially deliver higher reach. Experts point out the necessity to develop the 

practical skills and experience of youth, therefore the activities for youth could take the form more as practical tasks 

and involve practical interaction of the young. The format of the training that has been selected within the framework 

of the Programme – training for three days – is well suited for non-formal education needs and contributes to 

reaching the goals it. At the same time, it is also very resource-intensive: while MYIC employees are in training 

centre can be closed to young people; while in order for young people to participate in training they have to skip 

school. 

                                                           

63 MES Survey about Work with Youth on Local Municipalities of Latvia in 2015. 
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→ 13. Youth workers as youth trainers (train-the-trainer) 

In order to achieve greater training reach and influence, youth workers could undergo specially organized training 

that would prepare them for leading further training to the young people of MYIC. To youth workers who have 

accumulated practical long-term experience of working with young people and are specialists in their areas, 

international trainer preparatory coaching events would be the most appropriate. Consequently, youth workers 

would acquire new skills that can be applied in all MYIC. At the same time, young people would benefit of more 

available trainers that are experienced in youth work. It would also widen the reach of training audience.  

→ 14. More active involvement of various target audience groups 

It is recommended to involve more diverse groups of youth workers in trainings and other events, such as school 

teachers and extra-curriculum organisers, social educators, social workers and others. Another welcome target 

audience group should be the government representatives that are not youth specialists but related to policies that 

influence youth. With respect to youth itself, it is recommended to achieve the involvement not only of active, but 

also of other youth groups as well. The Programme (including training, events and the methodological materials) 

has had a comparatively limited influence on the Russian speaking audience as well as other minority groups. 

While maintaining the training and event compliance with the National language law, separate events and activities 

could be adjusted to translation, in order to integrate in to youth work those groups who do not use Latvian as their 

conversation or work language.  

PART 3: RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE PROGRAMME 

→ 15. Develop separate preservation conditions for the inventory of little value 

The terms and conditions of the Programme require the preservation and renewal of all the material resources 

acquired within the framework of the Programme. These terms also concern the small equipment such as dishes, 

candlesticks, coat hangers, board games, and other stuff that breaks easily, quickly wears out or disappears. In 

order to comply with the condition of material resource preservation, MYIC have to repeatedly purchase these 

things. It could be prevented by making separate terms and condition for the preservation of the small equipment.  

→ 16. More active distribution of methodological materials 

Even though the methodological materials developed within the framework of the Programme are qualitative and 

thematically useful, their use in youth work could be stimulated with a more proactive marketing and distribution 

activities. Social networks and the homepages of MYIC could be used for this purpose. Moreover, the printed 

materials could be distributed through the MYIC while keeping a watch over their demand.  

→ 17. Revaluate the content of the Programme sustainability monitoring reports 

It is intended that for the next ten years after the establishment of a MYIC the municipality provides a sustainability 

reports to the monitoring institutions of the Programme. Some of the surveyed experts pointed out that it would be 

beneficial to revaluate what aspect should be included in these reports in order to achieve higher added value to 

all parties involved - monitoring institutions, youth centres and municipalities. 
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1. PIELIKUMS: LATVIJAS – ŠVEICES SADARBĪBAS 
PROGRAMMAS MĒRĶI, REZULTĀTI UN INDIKATORI 

PROGRAMMAS 

VIRSMĒRĶIS 

KOMPONENŠU 

MĒRĶI 
SASNIEDZAMIE REZULTĀTI REZULTĀTU INDIKATORS SAGAIDĀMĀ IETEKME 

▪ Mazināt 
sociālo 
nevienlīdzību 
un atšķirības 
starp 
attīstītiem un 
mazattīstītiem 
reģioniem  

▪ Izveidot 
multifunkcionālus 
Jauniešu centrus 
perifērās 
pašvaldībās 

▪ Programmas sākotnējo 2,5 gadu laikā 
izveidot 17 JC attālos un mazattīstītos 
reģionos (2 katrā no 5 plānošanas 
reģioniem, 7 – neatkarīgi no plānošanas 
reģiona atkarībā no pieteikuma 
novērtējuma). 

 

▪ 11 jauni un 6 renovēti JC attālos un mazattīstītos reģionos 
▪ Kopējā izveidoto telpu platība 5837,26 m² 
▪ JC aprīkojums: 

− 161 biroja iekārta; 
− 66 mājsaimniecības iekārtas (angļu val. - household 

eqiupment); 
− 1302 mēbeļu vienības; 
− 161 sporta aprīkojums un inventārs; 
− 53 mūzikas iekārtas un aprīkojums. 

▪ Sekmēta sadarbība starp jaunatnes 
politikas īstenošanā iesaistītajām 
pusēm reģionālā, nacionālā un 
starptautiskā līmenī. 

▪ Veicināta sociālās riska grupas 
jauniešu integrācija. 

▪ Paplašināts jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas un pilnveides atbalsta 
tīkls reģionos. 

▪ Nodrošinātas iespējas jauniešu 
iniciatīvām un atbildībai. 

▪ Pieaugusi neformālās izglītības 
nozīme jauniešu pilnveidē. 

▪ Pilnveidotas jaunatnes darbinieku 
kompetences. 

▪ Pieaugusi jauniešu motivācija 
aktīvai un jēgpilnai brīvā laika 
pavadīšanai. 

▪ Paaugstināts sabiedriski aktīvo 
jauniešu skaits attālos un 
mazattīstītos reģionos. 

▪ Paaugstināts jauniešu skaits, kas 
aktīvi iesaistās dažādos jaunatnes 
darba, NVO, brīvprātīgā darba un 
mobilitātes projektos un pilsoniskās 
sabiedrības attīstībā. 

▪ Nodrošināt 
apmācības, 
pasākumus un 
metodiskos 
materiālus 
jauniešiem un 
jaunatnes 
darbiniekiem, lai 
sekmētu 1) 
sabiedriski aktīvo 
jauniešu skaitu 
perifērās 
pašvaldībās un 2) 
jauniešu centru 
ilgtspēju. 

 

▪ Visas programmas garumā (5,5 gadu laikā) 
nodrošināt apmācības: 
− 100 apmācību seminārus kopskaitā ~2000 

jauniešiem no visiem plānošanas 
reģioniem; 

− 5 reģionālās konferences kopskaitā ~500 
jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem; 

− 1 starptautisku konferenci ~250 
jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem; 

− 5 reģionālos forumus par brīvprātīgā 
darba, mobilitātes un pilsoniskās 
sabiedrības nozīmi kopskaitā ~500 
jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem; 

− 2 nacionālos forumus kopskaitā ~500 
jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem; 

− 60 seminārus kopskaitā ~1200 jaunatnes 
darbiniekiem. 

▪ Īstenota apmācību programma: 
− 100 apmācību semināri 2000 jauniešiem; 
− 5 reģionālās konferences 500 jauniešiem un jaunatnes 

darbiniekiem; 
− 1 starptautiska konference 250 jauniešiem un jaunatnes 

darbiniekiem; 
− 5 reģionālie forumi 500 jauniešiem un jaunatnes 

darbiniekiem; 
− 2 nacionālie forumi 500 jauniešiem un jaunatnes 

darbiniekiem; 
− 60 semināri 1200 jaunatnes darbiniekiem. 

  

▪ Izstrādāt metodiskos materiālus: 
− 15 materiālus par apmācību tēmām; 
− Elektroniskas labās prakses 

rokasgrāmatu, kurā apkopota apmācību 
un pasākumu pieredze. 

▪ Izstrādāti metodiskie materiāli: 
− 15 metodiskie materiāli un/vai publikācijas par katru no 

apmācību tēmām, par JC darbības pieredzi un 
jaunatnes politikas attīstību Latvijā; 

− Materiāls par Programmas rezultātiem un labās prakses 
rekomendācijām. 

(Avots: Latvijas-Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” vienošanās dokuments, autoru apkopojums.) 

©
 D

y
n
a
m

ic
 U

n
iv

e
rs

it
y
, 
2
0
1
7

 

 



 

JSPA | Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietekmi uz vietējo sabiedrību   106

2. PIELIKUMS: MJIC KARTĒJUMS 
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3. PIELIKUMS: JAUNIEŠU CENTRA 
FUNKCIONĀLĀ SKICE 

 

(Avots: www.swiss-contribution.lv) 
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4. PIELIKUMS: PAŠVALDĪBU PLĀNOŠANAS DOKUMENTU 
ANALĪZE 

Nr. 
p.k. 

Pašvaldība Dokumenta nosaukums 

Pierādījumos 
balstīta pieeja 

Rīcības 
virzieni 

Konkrēti 
pasākumi 

Mērķa 
grupas 

Atsevišķi 
mērķi 

Rezultāti 
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c
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1.  Aizpute 
Aizputes novada attīstības programma 

2012.-2018. gadam 
Nav Nav Nav Ir 1 1  1 1  1 Nav Ir Ir 

2.  Alūksne 
Alūksnes novada jaunatnes politikas 

stratēģija 2010.-2017. gadam 
Nav Ir Ir Ir  1  1 1   Ir Nav Ir 

3.  Ozolnieki 
Ozolnieku novada izglītības attīstība 

programma 2014.-2020. gadam 
Nav Nav Ir Ir  1 1  1   Nav Nav Nav 

4.  Burtnieki 
Burtnieku novada attīstības programma 

2012.-2018. gadam 
Ir Ir Nav Ir  1 1  1  1 Nav Ir Ir 

5.  Dagda 
Dagdas novada jaunatnes politikas 

stratēģija 2013.-2023. gadam 
Ir Nav Ir Ir 1 1  1 1  1 Ir Nav Ir 

6.  Gulbene 
Gulbenes novada jaunatnes politikas 

stratēģija 2011.-2017. gadam 
Ir Nav Ir Ir  1  1 1 1 1 Ir Nav Ir 

7.  Iecava 
Iecavas novada Attīstības programma 

2013.-2019.gadam 
Ir Ir Ir Ir  1  1   1 Ir Nav Ir 

8.  Ilūkste 
Ilūkstes novada attīstības programma 

2013.-2019. gadam 
Nav Nav Nav Ir  1 1 1 1  1 Ir Ir Ir 

9.  Jaunjelgava 
Jaunjelgavas novada attīstības 

programma 2013.-2020.gadam 
Nav Ir Nav Ir  1 1  1   Ir Ir Ir 

10.  Jelgava 
Jelgavas novada attīstības programma 

2017.- 2023. gadam Ir Ir Ir Ir  1  1 1  1 Ir Ir Ir 

11.  Līvāni 

Līvānu novada pašvaldības integrētās 
attīstības 

programma 2012.-2018. gadam 
Ir Ir Ir Ir  1 1 1 1  1 Ir Ir Ir 
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Pašvaldība Dokumenta nosaukums 
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12.  Kandava 
Kandavas novada attīstības programma 

2010.-2016.gadam 
Ir Ir Nav Ir  1  1    Ir Ir Ir 

13.  Kocēni 
Kocēnu novada attīstības 

programma 2014.-2020. gadam Nav Nav Ir Ir  1  1 1  1 Ir Ir Ir 

14.  Madona 
Madonas novada pašvaldības jaunatnes 
politikas attīstības stratēģija 2012.-2020. 

Ir Ir Nav Nav  1  1 1   Nav Nav Nav 

15.  Pļaviņas 
Pļaviņu novada attīstības programma 

2012.-2018. gadam Nav Ir Ir Ir  1 1 1 1  1 Ir Nav Ir 

16.  Rēzekne 
Rēzeknes novada attīstības programma 

2012. – 2018.gadam 
Ir Ir Ir Ir 1 1 1 1 1  1 Ir Ir Ir 

17.  Riebiņi 
Riebiņu novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2012.-2030. gadam Ir Nav Ir Ir  1  1 1   Ir Nav Ir 

18.  Rūjiena 
Rūjienas novada attīstības programma 

2012.-2018. gadam 
Nav Ir Nav Ir  1 1 1 1  1 Ir Ir Ir 

19.  Salacgrīva 
Salacgrīvas novada attīstības programma 

2015.-2021. gadam Ir Nav Nav Ir  1  1 1  1 Ir Nav Ir 

20.  Saldus 

Galvenie darbības virzieni darbam ar 
jaunatni Saldus novadā 

2016.-2020.gadam 
Nav Nav Ir Ir  1 1 1 1  1 Nav Nav Ir 

21.  Talsi 
Talsu novada attīstības programma 2014.-

2020.gadam 
Ir Ir Ir Ir  1 1 1 1 1 1 Nav Nav Nav 

22.  Tukums 
Tukuma novada attīstības programma 

2015.-2021. gadam Ir Ir Ir Ir  1 1 1 1  1 Ir Nav Nav 

23.  Saulkrasti 
Saulkrastu novada attīstības programma 

2014.-2020. gadam 
Ir Nav Nav Ir  1 1 1 1  1 Ir Ir Ir 

24.  Valka 
Valkas novada attīstības programma 

2015.-2021.gadam Ir Nav Ir Ir  1 1 1 1  1 Ir Ir Ir 

25.  Skrunda 
Skrundas novada attīstības programma 

2014.-2020. gadam 
Nav Nav Nav Ir  1 1 1   1 Ir Ir Ir 

26.  Balvi 
Balvu novada jaunatnes politikas 

attīstības stratēģija 2014.-2020. gadam Nav Ir Ir Ir 1 1  1 1  1 Ir Nav Nav 

(Avots: autoru izstrādāts) 
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5. PIELIKUMS: MULTIFUNKCIONĀLO 
JAUNIEŠU CENTRU APSKATS 

[Skatīt atsevišķā dokumentā] 
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6. PIELIKUMS: GADĪJUMU IZPĒTES 

BURTNIEKU NOVADA MJIC  

 PAŠVALDĪBAS DATI 

Pašvaldība:  Burtnieku novada pašvaldība 

Plānošanas reģions:  Vidzeme 

Novads:  Burtnieku novads 

Iedzīvotāju skaits 2016.g.:  7977 (Avots: PMLP) 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2011-2015, %:  - 5,64% 

Jauniešu skaits vecuma grupā no 13 līdz 25, 2015.g.: 
 1271 (Avots: IZM) (1044, 2016.g. Burtnieku 

novada dati, sagatavoti iesniegšanai IZM) 

Jauniešu (13-25 g.v.) īpatsvars 2015.g., %:  15% 

Audzēkņu skaits vispārizglītojošās iestādēs 2016.g.:  589 (Avots: IZM) 

Bezdarba līmenis 2016.g.:  4,8% (Avots: NVA) 

Nenodarbināto skaits vecuma grupā no 15 līdz 24, 2016.g.:  21 (Avots: NVA) 

Trūcīgās ģimenes 2015.g., %:  6,12% (Avots: RAIM) 

Noziedzība (reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits uz 
1000 iedzīvotājiem) 2015.g.: 

 17,44 (Avots: RAIM) 

Gads, no kura pašvaldībā notiek plānveidīgs darbs ar 
jaunatni: 

 2011 (Avots: IZM aptauja, 2015) 

Atsevišķs dokuments, kas nosaka jaunatnes politiku 
pašvaldībā: 

 Nav. Jaunatnes politikas prioritātes ir 
ietvertas Burtnieku novada attīstības 
programmā 2012.-2018. gadam. 

Jaunatnes lietu speciālists pašvaldībā:  Ir 

Personu skaits pašvaldībā, kas veic darbu ar jaunatni:   2 (Avots: IZM aptauja, 2015) 

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija:   Ir 

Jauniešu dome:  Nav 

Jauniešu organizāciju skaits pašvaldībā:  
 3 (MJIC, dienas centrs ”Grieze” un jauniešu 

biedrība “VirziensA”) 

Pašvaldības finansējums darbam ar jaunatni, 2016.g.:  63 732 EUR (Avots: IZM aptauja,2015) 

PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS 

Burtnieku novadā ietilpst seši pagasti: Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagasts. 

Novadā ir četras vispārējās izglītības iestādes: Burtnieku Ausekļa pamatskola, Ēveles pamatskola, Matīšu 

pamatskola un Rencēnu pamatskola. Pašvaldībā darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas, kuru 

pamatdarbības saistītas ar bērnu, jauniešu un jauno ģimeņu atbalstu: biedrība “Burtnieku kultūrvide”, jauniešu 

biedrība ‘’VirziensA’’ un biedrība “Pāvulēni”.  

Jaunākie dati liecina, ka 2016. gadā Burtnieku novadā bija 7977 iedzīvotāju, pēdējo 3 gadu laikā iedzīvotāju 

skaits ir pakāpeniski sarucis – 8146 (2014), 8083 (2015), 7977 (2016) (Avots: PMLP). 2011. gadā vecuma grupā 

no 13 līdz 25 novadā dzīvoja 1603 jaunieši (Avots: IZM pētījums Jaunatnes politika pašvaldībās, 2015) un 2015. 

gadā – 1271 jaunietis (Avots: IZM aptauja par darbu ar jaunatni pašvaldībās 2015. gadā). Jauniešu īpatsvars 

šajā vecumā grupā novadā ir samazinājies no 19,29% 2011. gadā līdz 14,68% 2015. gadā. 2016. gada decembrī 

Burtnieku novadā bija 128 trūcīgas ģimenes, 61 maznodrošināta ģimene, 64 daudzbērnu ģimenes, 49 vecāki, 

kas vieni audzina bērnus. Bezdarba līmenis ir 4,8% jeb 250 personas (Avots: NVA, 31.12.2016.). 
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BURTNIEKU NOVADA MJIC  

JAUNATNES POLITIKA PAŠVALDĪBĀ 

2015. gada IZM aptaujā norādīts, ka jaunatnes politika Burtnieku novada pašvaldībā tiek plānveidīgi virzīta kopš 

2011. gada, tomēr jauniešu aptaujas un vajadzību izzināšana nenotiek. Pašvaldībā formāli pastāv Jaunatnes 

lietu komisija, kurā iesaistīti pašvaldības deputāti, dažādu nozaru pārstāvji, tomēr izpētes ietvaros secināts, ka 

šobrīd komisija nav aktīva. Jauniešu domes nav, jo novadā nav vidusskolas, tādēļ šobrīd tiek meklēta cita 

sadarbības forma. (Avots: IZM aptauja, 2015). 

Jaunatnes politikas prioritātes ir ietvertas Burtnieku novada attīstības programmā 2012.-2018. gadam, kur viens 

no stratēģiskajiem mērķiem ir “Sociāli vienota un aktīvai ģimenes dzīvei pievilcīga teritorija”, kas cita starpā iever 

uzdevumu: “Attīstīt jaunatnes centru darbību”, savukārt programmas rīcības plāns paredz jauniešu interešu 

punktu izveidi un uzturēšanu visos novada pagastos, kā arī burāšanas sporta virziena attīstību jauniešiem (Avots: 

Burtnieku novada attīstības programma 2012.-2018. gadam). Papildus tam, pašvaldība sagaida, ka jaunatnes 

politikas izstrādē iniciatīvu un izrādīs paši jaunieši. 

Būtiskākie risināmie jautājumi jaunatnes jomā pašvaldībā (Avots: IZM aptauja, 2015): 

▪ Vietējās situācijas izvērtēšana; 

▪ Problēmu definēšana un izpratne par jaunatnes jomas kā politikas nozares nozīmīgumu novadā (tā nav 

tikai brīvā laika iespēju nodrošināšana); 

▪ Starpinstitucionālā sadarbība un komunikācija; 

▪ Jaunietis-koordinators katrā novada pagastā; 

▪ Valsts līmenī dot rekomendācijas pašvaldībām attiecībā uz jaunatnes politikas plānošanas pieejām. 

MJIC DATI 

Dibināšanas gads:  2012 

Darbinieku skaits, slodze:  2 darbinieki, 2 pilnas slodzes 

Apmeklētāju kopskaits, 2016.g.:   4406 

Apmeklētāju vecums:  9-18 gadi 

Darba laiks:   Pirmdien 9:00-19.30; Otrdien – Piektdien 14:00-19:00; 
Sestdien 13:00-17:00 (vasarā darba laiks tiek mainīts) 

Centra attīstības stratēģija:  Nav 

Budžets, 2016.g.:  54 294 EUR (Avots: MJIC sniegtā informācija) 

CENTRA IZVEIDE  

Burtnieku novada multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs (MJIC) tika izveidots 2012. gadā ar Šveices 

Konfederācijas finansiālu atbalstu Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros. Kad tika dibināts MJIC, 

pašvaldībā darbojās Burtnieku Ausekļa vidusskola, kas šobrīd ir pārveidota par pamatskolu. Intervijās ar 

pašvaldības pārstāvjiem un MJIC vadītāju neapstiprinājās pieņēmums, ka vidusskolas klašu slēgšana ir būtiski 

samazinājusi jauniešu, kas apmeklē MJIC, skaitu, jo pēdējos gados vidusskolā mācījās neliels skolēnu skaits.   

SADARBĪBAS PARTNERI 

MJIC vērtējumā nozīmīgākie sadarbības partneri (prioritārā secībā) ir vietējās NVO, JSPA, pašvaldība un novada 

izglītības iestādes. 

DARBINIEKI 

Kopš centra dibināšanas MJIC ir bijušas divas vadītājas, pašreizējā vadītāja strādā kopš 2012. gada augusta. 

No atvēršanas brīža centrā pastāvīgi strādā 2 darbinieki: vadītāja (izglītība – augstākā pedagoģiskā, apgūta 

jaunatnes lietu speciālista apmācības programma) un dežurante-apkopēja. 

APMEKLĒTĀJI 

Apmeklētāju skaita izmaiņas kopš MJIC atvēršanas (Avots: MJIC sniegtā informācija): 

Gads: 2012 2013 2014 2015 2016 

Skaits: 2550 3840 4014 4297 4406 

Vidēji dienā centru apmeklē 12-15 jaunieši. MJIC neveic uzskaiti par unikālo apmeklētāju skaitu. Šobrīd centrā 

darbojas arī jauno ģimeņu apvienība. Brīvo laiku pavadīt nāk bērni un pamatskolas vecuma jaunieši. Tiek meklēti 
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BURTNIEKU NOVADA MJIC  

risinājumi centra piepildīšanai un centra telpu izmantošanai citām sabiedrības grupām. Centra telpas 

pasākumiem ģimenēm (nometnēm) izmanto novada Sociālais dienests. (Avots: klātienes intervijas 24.01.2017.) 

MJIC apmeklētāju dalījums pa vecuma grupām un pēc aktivitātes (Avots: MJIC sniegtā informācija):  

Vecuma grupa % Aktivitāte un piederība % 

7-10 g. 10% Talantīgie, aktīvie 50% 

11-14 g. 40% Pasīvie 30% 

15-18 g. 10% Soc. riska jaunieši 20% 

19-22 g.  10%   

22-25 g.  10%   

cits: 25-30 g.  20%   
 

DARBĪBAS PROFILS 

MJIC ir Burtnieku novada pašvaldības izveidota iestāde, kuras mērķis ir atbalstīt un veicināt Burtnieku novada 

jauniešu iniciatīvas un iesaistīt jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā. Centram ir izvirzīti šādi uzdevumi:     

▪ atbalstīt jauniešu idejas un praktiski sniegt palīdzību neformālās izglītības pasākumu, akciju 

organizēšanā un rīkošanā jauniešiem;               

▪ koordinēt sadarbību starp jauniešiem un jauniešu organizācijām; 

▪ organizēt neformālās izglītības seminārus un apmācības; 

▪ veidot sadarbību ar citām jauniešu organizācijām Latvijā un ārpus tās; 

▪ piesaistīt papildus finansējumu jauniešu projektu īstenošanai. 

Darbošanās centrā ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteikta izglītība, sociālais vai ekonomiskais 

stāvoklis, svarīgākais ir vēlme darboties un sadarboties, izrādīt iniciatīvu un palīdzēt īstenot citu idejas. Centra 

darbības virzieni tiek papildināti gan pamatojoties uz Burtnieku novada jauniešu vajadzībām un interesēm, gan 

veicinot mūžizglītības attīstību novadā. (Avots: www.burtniekunovads.lv, skatīts 23.01.2017.) 

MJIC PASĀKUMI UN AKTIVITĀTES  

Burtnieku MJIC  piedāvā: 

▪ neformālā gaisotnē satikties ar draugiem, kā arī 

iepazīt jaunus; 

▪ pie tējas krūzes ģenerēt pozitīvas idejas, diskutēt; 

▪ piedalīties konkursos, neformālās izglītības 

pasākumos un semināros; 

▪ uzzināt informāciju par jauniešu iespējām; 

▪ aktīvi līdzdarboties, iesaistīties projektos, 

labdarības akcijās; 

▪ gūt un sniegt pozitīvu ieguldījumu vietējā 

sabiedrībā; 

▪ kopā ar vienaudžiem  organizēt dažādas  aktivitātes; 

▪ sadarboties ar NVO vai izveidot savu jauniešu 

organizāciju; 

▪ spēlēt galda tenisu, novusu un citas galda spēles; 

▪ sacensties Kinect Xbox spēlēs; 

▪ apmeklēt trenažieru zāles nodarbības; 

▪ muzicēt, spēlējot ģitāru vai sintezatoru; 

▪ iemācīties dziedāt vai vienkārši klausīties mūziku, 

▪ iemācīties šūt ar šujmašīnu; 

▪ nakšņot pēc pasākumiem jauniešu viesnīcā. 

(Avots: www.burtniekunovads.lv, skatīts 23.01.2017.) 

Saskaņā ar pētījuma ietvaros veiktās aptaujas 

datiem, Burtnieku novada MJIC jaunieši katrai 

no šīm aktivitāšu grupām indikatīvi velta (% no 

kopējā laika): 
 

(Avots: MJIC jauniešu aptauja, 2016.g.) 

AKTIVITĀTES % 

Brīvā laika pavadīšana “brīvā 

gaisotnē”  
20% 

Radošā pašdarbība  10% 

Neformālās izglītības aktivitātes  20% 

JD/JLS organizēti pasākumi  5% 

Brīvprātīgais darbs  5% 

Nometnes  10% 

Jaunu dalībnieku iesaistīšana  10% 

Sociālā riska jauniešu 

iesaistīšana  
10% 

Sabiedriskā labuma darbs 10% 

KOPĀ 100% 

http://www.burtniekunovads.lv/
http://www.burtniekunovads.lv/
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BURTNIEKU NOVADA MJIC  

MJIC pasākumi un aktivitātes: 

Psihologa konsultācijas, jaunatnes lietu speciālista konsultācijas, fitnesa nodarbības, galda spēles, novuss, 

teniss, ģitārspēles un dziedāšanas apmācības, tuvcīņas, hip-hop treniņi, galda hokeja nodarbības un individuālās 

sarunas. Jauniešu pašizaugsmes apmācību cikls “Piedzīvojumu gravitāte”, jauniešu iniciatīvu grupas, semināri, 

neformālās izglītības pasākumi, sadarbība ar Giterslo (Vācija), radošās dienas ģitāristiem “Ezera akordi”, jauno 

ģimeņu iniciatīvas grupa, projektu izstrāde, nometnes un radošās dienas (Avots: MJIC Rezultātu ilgtspējas 

pārskats par 2014. gadu un intervija ar MJIC vadītāju 24.01.2017.). Papildus tam minams, ka Burtnieku novada 

MJIC katru nedēļu notiek galda hokeja treniņi. Burtnieku jaunieši ir starp labākajiem amatieru līgas galda 

hokejistiem Latvijā. 2017. gada 25. martā Burtnieku MJIC norisināsies Latvijas kausa galda hokejā 4. posms 

(Avots: www.galdahokejs.lv, skatīts 31.01.2017.). 

Centrā vidēji katru mēnesi ir 3 organizētie pasākumi. Ja MJIC organizē braucienu uz pasākumiem ārpus novada, 

jauniešiem par to nav jāmaksā. Pasākumu dalības maksas tiek segtas no centra budžeta. Centrs organizē un 

apmaksā arī sabiedrisko transportu uz MJIC pasākumiem, dodot iespēju piedalīties visu novada pagastu 

jauniešiem. 

FINANSES 

MJIC finansējuma avoti:  

1. Pašvaldība – nodrošina MJIC darbībai nepieciešamo budžetu;  

2. Sadraudzības pilsētas Giterslo (Vācija) ziedojumi;  

3. Ieņēmumi no hosteļa un semināra telpu īres (veido aptuveni 10% no centra budžeta). 

Burtnieku novada MJIC budžets 2016. gadā sastādīja EUR 54’294. Galvenās izmaksu pozīcijas: preces un 

pakalpojumi (50%) (ietver arī atlīdzību nodarbību vadītājiem, nometnes, apmācības), darbinieku atalgojums 

(30%), telpu izīrēšana (14%) un pamatlīdzekļi (10%) (Avots: MJIC sniegtā informācija). 

Klātienes intervijā pašvaldības pārstāvis norādīja, ka pašvaldība, kurai, saskaņā ar Latvijas – Šveices sadarbības 

programmas apakšprojekta īstenošanas līguma nosacījumiem, jānodrošina centra darbība vismaz 10 gadus pēc 

finansējuma gala maksājuma saņemšanas, ir gatava pildīt noteiktās saistības. Arī MJIC vadītāja ir pārliecināta, 

ka līgumā noteikto laika periodu centrs turpinās darboties. 

PLĀNOTIE REZULTĀTI UN PAVEIKTAIS  

PLĀNOTIE REZULTĀTI PAVEIKTAIS 

(Avots: MJIC sniegtā informācija un klātienes intervijas 24.01.2017.) 

Ir izveidots jauniešu iniciatīvu centrs, 

kurā iespējams saturīgi pavadīt brīvo 

laiku. 

 Ir izveidots. 

Semināros, nodarbībās un treniņos 

jaunieši ir apguvuši sev noderīgas 

prasmes un zināšanas. 

 Komandas saliedēšana, sevis izvērtēšana, piedzīvojumu 

gravitāte, sports, koka amatniecība, salsa, projektu rakstīšana, 

angļu val., burāšanas apmācības, sadarbība ar NVO ir daži no 

prasmju un zināšanu apguves piemēriem Burtnieku MJIC. 

Centra darbība ir veicinājusi jauniešu 

iniciatīvu grupu un organizāciju 

veidošanos, brīvprātīgo darbu 

Burtnieku novadā. 

 Ir īstenotas mērķtiecīgs darbs, turklāt skatoties no jauniešu 

interesēm: pirmā iniciatīvu grupa bija meiteņu iniciēta ģitāras 

spēles apmācība, kas ir izveidojusies par 5 gadu projektu “Ezera 

akordi”; jauno vecāku iniciatīvas grupa (raksta projektus, lai 

uzlabotu Burtnieku vidi, proti, ir izveidots rotaļu laukums, sakopts 

un atjaunots pagalms, notiek talkas, kurās iesaistās vecāki); 

veidojas jauniešu iniciatīvas grupas Rencēnos un Matīšos, 

piemēram, 2015. gadā tika dibināta jauniešu biedrība “Virziens 

A”, kuru izveidojis aktīvs jaunietis, sadarbojoties ar Burtnieku 

MJIC. 

Izveidota visaptveroša un aktīva datu 

bāze par novada jauniešiem. 

 Nav izveidota visaptveroša datu bāze, ir individuāls apkopojums, 

ir zināmi aktīvie centra jaunieši, kas kopumā ir 12-15. 

http://www.galdahokejs.lv/
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Centra darbībā jauniešu vidē sekmīgi 

integrējušies jaunieši, kuriem ir 

mazākas iespējas. 

 Kaut arī sabiedriskais transports ir bijis viens no ierobežojošiem 

faktoriem, MJIC vadītāja ar personīgo transportu ved uz centru 

tos jauniešus, kam nav citu iespēju tur nokļūt, jaunieši piedalās 

galda hokeja sacensībās Latvijas līmenī, un centrs apmaksā 

viņiem dalības maksu, jauniešiem ir iespējas piedalīties arī JSPA 

organizētās apmācībās. 

Centram ir izveidojusies noturīga 

sadarbība ar Burtnieku novada kultūras 

un izglītības iestādēm, pašvaldību, 

nevalstiskajām organizācijām, 

amatniekiem, citiem līdzīga rakstura 

centriem. 

 Ir izveidojusies laba sadarbība ar vietējām NVO un kultūras 

namu, bet ar Burtnieku skolu sadarbība varētu būt aktīvāka, 

savukārt sadarbība ar Rencēnu skolu tiek raksturota kā laba, 

pašvaldība pilnībā uzticas un paļaujas uz centra vadītāju. 

Burtnieku novada jaunieši aktīvi un 

produktīvi iesaistās dažāda līmeņa 

jaunatnes politikas pasākumos. 

 Nav datu. 

MJIC IETEKME (Avots: klātienes intervijas 24.01.2017.) 

Ietekme uz jauniešiem:  

▪ Klātienes intervijās tika norādīts, ka MJIC primārā loma ir izglītošana (izvēlē starp trim lomām: 

izglītojoša, izklaidējoša, sociāla). 

▪ Ietekme tiek vērtēta kā pozitīva, jo, piemēram, vasarās centrs ir pilnībā noslogots – notiek nometnes un 

citi pasākumi jauniešiem. 

▪ Pašvaldība uzskata, ka centra izveide ir attaisnojusies, jo jauniešos ir daudz investēts no pašvaldības 

puses. Pozitīvi vērtējams fakts, ka centra izveides iniciatīva pieder jauniešiem, kuri jau pirms MJIC 

atvēršanas bija uzrunājuši pašvaldību, lūdzot atvelēt telpas jauniešu iniciatīvām un idejām. 

▪ Viens no novada aktīvajiem jauniešiem ir nodibinājis biedrību jauniešiem “VirziensA”.  

▪ Sadraudzība ar citiem centriem, piemēram, Bāka no Salacgrīvas un Rūjienas MJIC. 

Ietekme uz vietējo sabiedrību: 

▪ Telpas informatīviem semināriem arī citām sabiedrības grupām un NVO. 

▪ Sakopta vide ir visas vietējās sabiedrības ieguvums. 

Apmācību ietekme: 

▪ Nozares izpratne ir iegūta caur JSPA apmācībām. Pozitīvi vērtējama apmācībās esošā vide un mācību 

pasniegšanas veids. Apmācības ļauj iegūt kontaktus, veidot centru vadītāju kopienu.  

▪ Arī jaunieši apmācības vērtē pozitīvi, sarežģītākais ir motivēt jauniešus piedalīties apmācībās; pēc 

mācībām viņi ir gatavi darboties.  

Ietekme uz sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu: 

▪ Sociālās atšķirības pakāpeniski mazinās; MJIC darbība kaut arī netieši, tomēr pozitīvi stimulē to. 

▪ MJIC darbība netiek mērķtiecīgi un apzināti virzīta uz sociālo atšķirību mazināšanu. 

Programmas ietekme: 

▪ Pozitīvs programmas sniegtā atbalsta novērtējums no pašvaldības un MJIC puses, īpaši akcentējot 

ievērojamo finansējuma apjomu centra izveidei, mācības centru vadītāju profesionālajai izaugsmei un 

sniegtās pieredzes apmaiņas iespējas. 

ATZIŅAS, SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

1. MJIC stiprās un unikālās puses: 

▪ Telpu ziņā  centrs ir lielākais no Šveices atbalstītajiem centriem un tajā ir izveidots jauniešu hostelis, 

MJIC telpās ir iespējams organizēt dažādas mācības, seminārus un nometnes.  

▪ Centram ilgstoši nav mainījusies vadība, turklāt vadītāja ir motivēta turpināt darbu, interviju laikā par 

vadītāju tika saņemtas viennozīmīgi pozitīvas atsauksmes no pašvaldības, sociālā dienesta, jauniešiem 

un sadarbības partneriem (citiem NVO). 
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BURTNIEKU NOVADA MJIC  

▪ Pasākumu plānošanā un organizēšanā tiek ņemta vērā centra unikālā vide, izmantojot sniegtās 

iespējas, piemēram, Burtnieku ezerā notiek burāšanas mācības, tiek organizēts pasākums “Ezera 

akordi” ģitāras spēles apguvei. 

2. MJIC vājās puses: 

▪ Centra plašās telpas vienlaikus ir gan stirpā puse, gan trūkums, jo vadītāja izaicinājums ir piepildīt telpas 

ikdienā. 

▪ Mazs jauniešu skaits, kas ietekmē centra darbību; sarežģīti piesaistīt jauniešus no citiem novada 

pagastiem ierobežota sabiedriskā transporta kustības dēļ. Centrā jaunieši grib satikt citus jauniešus, jo 

skolā to ir maz un viņi visu laiku redz un satiek vienus un tos pašus vienaudžus. 

▪ Centrā ir tikai viens darbinieks – vadītājs, kas atbild par tā saturisko darbību, trūkst komandas.  

3. MJIC atziņas:  

▪ Lai piesaistītu jauniešus, piedāvājumam ir jābūt īpašam un unikālam, ņemt vērā, ka netālu no 

Burtniekiem ir Valmiera, kur jauniešiem ir daudz iespēju brīvā laika pavadīšanai.  

▪ Organizētajiem pasākumiem un nodarbībām jābūt augstas kvalitātes, ar spēcīgiem un pieredzējušiem 

apmācītājiem, kas jauniešiem apliecina, ka viņi ir vērtība (proti, ne vienmēr lētāk ir labāk). 

▪ Centra piedāvājumam ir jāveidojas no jauniešu reālā pieprasījuma, tāpēc svarīgi ir rosināt jauniešu 

iniciatīvu un pēc tam to atbalstīt. 

▪ MJIC ir būtiski komunicēt ar novada skolām, jo īpaši interešu izglītības jomā. MJIC nekonkurē ar skolu 

piedāvājumu, cenšas meklēt sadarbības iespējas caur skolēnu pašpārvaldi. Skolas direktore norāda, 

ka skola pamatā sniedz zināšanas, savukārt neformālā izglītība attīsta komunikācijas prasmes, kritisko 

domāšanu, lēmumu pieņemšanu, savas jomas atrašanu. 

▪ MJIC vadītājam savs darbs jāuztver vairāk nekā tikai darbs, piemēram, centra vadītāja nereti ar savu 

transportu vadā jauniešus, jo pretējā gadījumā jauniešiem, kuri nedzīvo Burtnieku pagastā centra 

apmeklējums jāpieskaņo sabiedriskā transporta kustības grafikam (autobuss nodrošina skolēnu 

atvešanu uz skolu un aizved no skolas, bet vēlākās vakars stundās nekursē).  

▪ Centra ikdienas apmeklētāji pamatā ir Burtnieku pagasta jaunieši, nevis visa novada jaunieši, kuri uz 

centru dodas tikai īpaši organizētu pasākumu apmeklēšanas nolūkos. Jaunieši no citiem novada 

pagastiem ikdienā netiek uz MJIC, jo uz novada centru nekursē sabiedriskais transports. Kā risinājumu 

pašvaldība redz, ka katrā pagastā darbojas jauniešu interešu punkti. 

4. Secinājumi:  

▪ Pašvaldība MJIC ļauj darboties pilnīgi autonomi, kas vērtējams neviennozīmīgi, jo centram netiek 

izvirzīti mērķi, netiek noteikti uzdevumi no pašvaldības puses (ne satura papildināšanai, ne 

apmeklētības palielināšanai, ne finansējuma piesaistei). 

▪ Reizi mēnesī pašvaldība organizē izglītības darba vadītāju semināru, kurā novada izglītības iestāšu 

vadītāji apmainās ar aktualitātēm un viedokļiem. Uz šiem ikmēneša semināriem tiek aicināta arī MJIC 

vadītāja, kas savā ziņā ir uzskatāms par pašvaldības metodisko atbalstu centra darbībai. 

▪ Centrs sekmīgi īsteno izvirzītos uzdevumus un izpilda plānotos rezultātus. 

▪ Centra apmeklētāju skaits katru gadu palielinās, tas liecina, ka pieaug jauniešu aktivitāte. 
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BURTNIEKU NOVADA MJIC  

Ieteikumi centru darbības pilnveidei: 

▪ Vajadzētu sākt ar pamatskolas vecuma jauniešiem. Piedāvāt metodes, kā strādāt ar 11 un 12 

gadīgajiem, kas drīz būs jaunieši, lēnām viņus gatavot. Vajadzētu vairāk uzrunāt jauniešus virs 20 gadu 

vecuma, tur vajadzīga cita ieeja un iniciatīvas.  

▪ Aprīkojums, ko centrs iegādājās sastāv arī no sīkā inventāra (piemēram, galda spēlēm) un tās ir grūti 

saglabāt sadarbības programmā noteiktos 10 gadus. Līdz ar to būtu vēlams, šāda veida inventāram 

noteikt citu uzglabāšanas ilgumu.  

▪ MJIC aktivitāšu plānošanā un īstenošanā izmantot savu unikālo atrašanās vietu un vidi. 

▪ Aktīvi sadarboties ar vietējām NVO, sociālo dienestu un izglītības iestādēm. 

▪ Lai veicinātu MJIC atpazīstamību, veidot pasākumus, kas kļūst par tradīcijām. 

▪ Sadarboties ar un aicināt ciemos citus MJIC, kuri izveidoti Programmas ietvaros, tādējādi veidojot 

kopīgus projektus un apmainoties ar pieredzi un praksi. 

GADĪJUMU IZPĒTES IETVAROS ĪSTENOSTĀS PADZIĻINĀTAS INTERVIJAS AR  

BURTNIEKU NOVADA PĀRSTĀVJIEM 

▪ Rudīte Ādamsone, Burtnieku novada sociālā dienesta vadītāja; 

▪ Jānis Leitis, Burtnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieks; 

▪ Inese Gaumane, Burtnieku novada pašvaldības deputāte (atbildīga par izglītības jomu); 

▪ Gunta Daļecka, Biedrība “Burtnieku kultūrvide” valdes priekšsēdētāja, bibliotēkas vadītāja; 

▪ Sanita Vaļauga, Burtnieku novada dienas centra "Grieze" vadītāja; 

▪ Daiga Kīna, Burtnieku novada MJIC vadītāja, Burtnieku novada jaunatnes lietu speciāliste; 

▪ Ināra Stepanova, Burtnieku Ausekļa pamatskolas direktore; 

▪ Lelde Zariņa, Burtnieku novada MJIC jauno ģimeņu pārstāve; 

▪ Inese Karnāte, biedrība “Pāvulēni” valdes priekšsēdētāja. 
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AIZPUTES NOVADA MJIC “IDEJU MĀJA” 

 PAŠVALDĪBAS DATI 

Pašvaldība:  Aizputes novada pašvaldība 

Plānošanas reģions:  Kurzeme 

Novads:  Aizputes novads 

Iedzīvotāju skaits 2016.g.:  9396 (Avots: PMLP) 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2011-2015, %:  - 8,89%  

Jauniešu skaits vecuma grupā no 13 līdz 24, 
2015.g.: 

 1455 (Avots: IZM) 

Jauniešu īpatsvars 2015.g., %:  15% 

Audzēkņu skaits vispārizglītojošās iestādēs 2016.g.:  2,384 (Avots: IZM) 

Bezdarba līmenis 2016.g.:  9,60% (Avots: NVA) 

Nenodarbināto skaits vecuma grupā no 15 līdz 24, 
2016.g.: 

 43 (Avots: NVA) 

Trūcīgās ģimenes 2015.g., %:  6,85% (Avots: RAIM) 

Noziedzība (reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits 
uz 1000 iedzīvotājiem) 2015.g.: 

 10,56 (Avots: RAIM) 

Gads, no kura pašvaldībā notiek plānveidīgs darbs 
ar jaunatni: 

 2009 (Avots: IZM aptauja, 2015) 

Atsevišķs dokuments, kas nosaka jaunatnes politiku 
pašvaldībā: 

 Nav. Aizputes novada attīstības programma 2012. 
– 2018. gadam neietver novada jaunatnes politiku  

JLS pašvaldībā: 
 Ir (jaunatnes lietu speciālista funkcijas veic MJIC 

vadītājs) 

Personu skaits pašvaldībā, kas veic darbu ar 
jaunatni:  

 3 (Avots: IZM aptauja, 2015) 

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija:   Nav 

Jauniešu dome:  Nav 

Jauniešu organizāciju skaits pašvaldībā:   2 (Aizputes Ideju māja, Cīravas jauniešu centrs) 

Pašvaldības finansējums darbam ar jaunatni 
novadā, 2016.g.: 

 30,300 EUR (Finansējuma apjoms 2 jauniešu 
centriem – MJIC un Cīravas JC) Avots: IZM 
aptauja,2015) 

PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS 

Aizputes novadā ietilpst pieci pagasti: Kazdangas, Lažas, Aizputes, Cīravas, Kalvenes. Novadā ir septiņas 

vispārējās izglītības iestādes: Aizputes novada Neklātienes vidusskola, Aizputes pagasta pamatskola, Aizputes 

vidusskola, Apriķu pamatskola, Dzērves pamatskola, Kalvenes pamatskola, Māteru Jura Kazdangas pamatskola 

un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma teritoriālā struktūrvienība Cīravā. Aizputē darbojas MJIC “Ideju māja”, 

kuras darbību kopš 2017. gada sākuma nodrošina jauna jauniešu NVO “Izgaismo ideju”. Laikā no 2008.-2016. 

gadam darbu ar jaunatni Aizputes pilsētā īstenoja jauniešu NVO “Next”. Kopš 2006. gada Cīravas pagastā  

darbojas arī pašvaldības struktūrvienība jauniešu centrs “Draugi”. 

Jaunākie dati liecina, ka 2016. gadā Aizputes novadā bija 9396 iedzīvotāju, pēdējo 3 gadu laikā iedzīvotāju skaits 

ir pakāpeniski sarucis – 9839 (2014), 9658 (2015), 9396 (2016) (Avots: PMLP). 2011. gadā vecuma grupā no 13 

līdz 25 novadā dzīvoja 1657 jaunieši (Avots: IZM pētījums Jaunatnes politika pašvaldībās, 2015) un 2015. gadā 

– 1455 jaunieši (Avots: IZM aptauja par darbu ar jaunatni pašvaldībās 2015. gadā). Jauniešu īpatsvars šajā 

vecumā grupā novadā ir samazinājies no 17,88% 2011. gadā līdz 15,48% 2015. gadā. 2016. gada decembrī 

Aizputes novadā bezdarba līmenis ir 9,60% jeb 495 personas (Avots: NVA, 31.12.2016.). 

JAUNATNES POLITIKA PAŠVALDĪBĀ 

Darbs ar jaunatni Aizputes novada pašvaldībā pārstāv unikālu piemēru Latvijas kontekstā, kur tā īstenošana ir 

pilnībā deleģēta jauniešu NVO. Lai arī pašvaldība labprāt atsaucas un atbalsta jauniešu iniciatīvas, tās pozīcijas 

jaunatnes darbā drīzāk vērtējamas kā pasīvas. Pašvaldība redz jauniešu centru kā vēl vienu iespēju novada 
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AIZPUTES NOVADA MJIC “IDEJU MĀJA” 

jauniešiem līdzās skolai, interešu izglītībai, sporta aktivitātēm, u.c.: “Jauniešu centrs daudzveido mūsu 

piedāvājumu jauniešiem, kurš jau tā ir plašs un piesātināts.” (Avots: klātienes intervijas 24.01.2017.) 

Aizputes pašvaldībā nav jaunatnes lietu speciālista amats; tā funkcijas jānodrošina jauniešu NVO uz deleģējuma 

līguma pamata. Aizputes pašvaldībā nav jauniešu domes, jaunatnes lietu komisijas un nav arī atsevišķa 

jaunatnes politikas plānošanas dokumenta. Būtiskie ar jauniešiem saistītie jautājumi ir ietverti Aizputes novada 

attīstības programmā un izglītības attīstības stratēģijā. Būtiskākie risināmie jautājumi jaunatnes jomā šobrīd: 

▪ Deleģējuma līguma pārslēgšana ar jaunu NVO; 

▪ Sadarbība starp pašvaldību un MJIC; 

▪ Finansējums jauniešu iniciatīvu projektiem; 

▪ Jaunatnes darba plānošanas dokumenta izveide Aizputes novadam. 

MJIC DATI 

Dibināšanas gads:  2008 

Darbinieku skaits, slodze:  2 darbinieki, 1 pilna slodze (MJIC vadītājs) un 0.5 slodze (Mūzikas 
un mediju studijas vadītājs) 

Apmeklētāju kopskaits, 2016.g.:   3300 

Apmeklētāju vecums:  13 – 25 gadi 

Darba laiks:   Otrdiena-Sestdiena pl. 15-20, kā arī citos laikos pēc vajadzības. 

Centra attīstības stratēģija:  Nav 

Budžets, 2016.g.:  18 262 EUR (Avots: MJIC sniegtā informācija) 

CENTRA IZVEIDE  

2008. gadā jauniešu organizācija “Next”, kas īsteno dažādus jauniešu projektus Liepājā un citur Latvijā, izrāda 

iniciatīvu veidot jauniešu centru Aizputē. Pašvaldība atsaucas priekšlikumam un atvēl darbam ar jaunatni 

kādreizējās pilsētas mākslas skolas telpas. Tā veidojas Aizputes jauniešu centrs “Ideju māja”. Pašvaldība 

nodrošina jauniešu centru ar telpām, sedz to ekspluatāciju, kā arī nodrošina algas jauniešu centra darbiniekiem, 

kamēr darbs ar jaunatni uz deleģējuma līguma pamata pilnībā tiek nodots jauniešu organizācijai. Centra 

pastāvēšanas laikā organizācija kopā ar pašvaldību vairākkārt piesaistījusi līdzekļus jauniešu centra 

pilnveidošanai un aprīkošanai ar dažādu atbalsta instrumentu palīdzību (LEADER, IZM, Otrā elpa, u.c.). 2014. 

gadā tiek slēgts līgums par dalību Latvijas-Šveices sadarbības programmā. 2015. gadā Programmas ietvaros 

tiek veikta centra rekonstrukcija, paplašinot centra telpas ar mansarda jeb 2. stāva izbūvi un ierīkojot dušas 

telpas. (Avots: klātienes intervijas 24.01.2017.). 

SADARBĪBAS PARTNERI 

Sadarbība ar pašvaldību: 

Darbs ar jaunatni pašvaldībā ir pilnībā deleģēta nevalstiskajai organizācijai. No 2008. līdz 2015. gadam Centra 

darbību nodrošināja biedrība "Next", sākot ar 2016. gadu to pārņēmusi biedrība “Izgaismo ideju”. “NVO aktivitātes 

bija tas lielais “grūdiens” uz pašvaldību, un mēs atsaucāmies. Mums ļoti patika, kā jaunieši paši aktīvi iesaistījās, 

veidoja un iekārtoja sev centru. Mēs viņus pilnībā atbalstām.”, tā pašvaldības nostāju pret darbu ar jaunatni 

raksturo tās pārstāvji. (Avots: klātienes intervijas 24.01.2017.). 

Pašvaldība stratēģiski nevirza darbu ar jaunatni, taču sagaida to no biedrības, kam deleģēts darbs ar jaunatni. 

Aizputes pašvaldībā nav ne darba ar jaunatni plānošanas dokumenta, ne jaunatnes lietu speciālista, ne jaunatnes 

konsultatīvās padomes, ne jauniešu domes, līdz ar to Aizputes novada pašvaldība nesniedz ne metodisku, ne 

stratēģisku atbalstu darbam ar jaunatni. Aizputes pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu jauniešu centra 

uzturēšanai (telpas un to ekspluatācija), tāpat tiek nodrošināts centra darbinieku atalgojums u.c. tiešās izmaksu 

pozīcijas (internets, transports). Aizputes pašvaldība nenodrošina līdzekļus jaunatnes iniciatīvu projektu 

īstenošanai, jo uzskata, ka līdzekļi aktivitātēm un pasākumiem centram jāpiesaista no ārpuses. Pašvaldība 

regulāri saņem un izvērtē centra darbības saturiskās (reizi mēnesī) un finanšu (reizi ceturksnī) atskaites. Centra 

darbību atbalstītu lielāka izpratne un ieinteresētība no pašvaldības puses. (Avots: klātienes intervijas 

24.01.2017.). 
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AIZPUTES NOVADA MJIC “IDEJU MĀJA” 

Sadarbība ar izglītības iestādēm: 

MJIC veidojas pozitīva sadarbība ar izglītības iestādēm, taču to būtiski ietekmē personiskās attiecības starp 

skolas pārstāvjiem un MJIC darbiniekiem. “Starp skolu un jauniešu centru nav konkurence; tā ir līdzās 

pastāvēšana, pat sadarbība,” norāda skolas pārstāvji. Aizputes vidusskola labprāt atbalsta jauniešu centra 

informatīvās aktivitātes skolā, kā arī iesaista MJIC dažādās savās aktivitātēs. MJIC pārstāvji veic neformālās 

izglītības pasākumus skolā par karjeras iespējām, pasākumu plānošanu un īstenošanu. Atsevišķos gadījumos 

MJIC telpas tiek izmantotas skolas pasākumu vajadzībām, piemēram skolēnu klases vakari. Arī skolas viesu 

delegācijas nereti apmeklē MJIC, lai apskatītu jauniešu iespēju daudzveidību pašvaldībā. MJIC ir uzsācis vairāku 

kopīgu projektu īstenošanu ar Aizputes skolēnu līdzpārvaldi. Nākotnē tiek plānoti kopīgi projekti arī ar Aizputes 

Mākslas skolu un citām iestādēm. (Avots: klātienes intervijas 24.01.2017.). 

Sadarbība sociālajā jomā: 

Sadarbība sociālajā jomā šobrīd nenotiek. MJIC vēlētos attīstīt šo virzienu, taču līdz šim tas nav izdevies 

kapacitātes un noslogojuma dēļ. Pašvaldība šo virzienu nesaista ar jauniešu centra darbību un paredz tam drīzāk 

negatīvas sekas uz jauniešu centra darbību. (Avots: klātienes intervijas 24.01.2017.). 

DARBINIEKI 

MJIC ir 2 pilna laika darbinieki – Vadītāja un Mūzikas un mediju studijas vadītājs. Vadītājas pienākumos ietilpst: 

▪ Centra vadība, administrācija; 

▪ Pasākumu un aktivitāšu novada jauniešiem organizēšana un īstenošana; 

▪ Jaunatnes politikas izstrāde un īstenošana; 

▪ Centra darbības attīstības stratēģijas izstrāde un īstenošana; 

▪ Jauniešu piesaiste; 

▪ Sadarbība ar pašvaldību, ceturkšņa un ikmēneša atskaišu sagatavošana; 

▪ Sadarbības veidošana ar sociālajiem partneriem, izglītības iestādēm, uzņēmumiem, u.c.; 

▪ Centra kārtošana, uzturēšana, apkopšana. 

Centra Mūzikas un mediju studijas vadītāja pienākumos ietilpst: 

▪ Centra Mūzikas studijas darbības nodrošināšana; 

▪ Atbalsts jauniešu radošajām aktivitātēm audio, video jomā. 

Darbinieku mainība: kopš centra darbības uzsākšanas 2008. gadā centra vadītāji mainījušies 4 reizes. Vidēji 

viens vadītājs strādā 2 gadus. Mainība saistīta ar lielo noslogojumu, jo pienākumu loks ir ļoti plašs, bet atalgojums 

– salīdzinoši zems. MJIC iepriekšējos vadītājus raksturo gan liels jaunatnes darba entuziasms, gan izdegšana. 

Lai kvalitatīvi strādātu ar visām MJIC apmeklētāju grupām, būtu nepieciešams vēls viens darbinieks darbam ar 

bērniem un jauniešiem vecuma grupā 10-14. g. MJIC vēlas attīstīt šo darbības virzienu, lai ieinteresētu nākotnes 

jauniešu iesaisti MJIC darbībā. (Avots: klātienes intervijas 24.01.2017.). 

APMEKLĒTĀJI 

MJIC mērķauditorija ir visi jaunieši vecuma grupā 13-25 g. Aizputes pilsētā un pagastos. Tajā pat laikā, līdz šim 

aktīvāk strādāts tieši ar jauniešu vecuma grupu 15-18 g. un Aizputes pilsētas, nevis visa novada jauniešiem. 

Tomēr, jau šobrīd centrs ir atvērts arī jaunākām vecuma grupām (sākot no 9 gadiem). Nākotnē MJIC vēlētos 

strādāt arī ar apkārtējo pagastu jauniešiem, aktīvāk iesaistot viņus MJIC pasākumos un aktivitātēs. Atsevišķā 

mērķa grupa, ar kuru centrs vēlētos strādāt ir arī jaunās ģimenes – jaunieši 18-25 g. vecumā, kas kļuvuši par 

vecākiem. (Avots: MJIC anketa, klātienes intervijas 24.01.2017.) 

MJIC apmeklējuma rādītāji: 2014 2015 2016 

 2635 2000 3300 

Jauniešiem Aizputē kopumā ir pieejamas plašas ārpus skolas izglītošanās iespējas interešu izglītībā, mākslas 

un mūzikas skolā, kā arī dažādas sporta aktivitātes. Piedāvājums tiek vērtēts kā piesātināts. Aizputes vidusskolā 

darbojas Skolēnu līdzpārvalde, kas sniedz sabiedriskās līdzdalības iespējas skolas ietvaros. Tajā pat laikā, 

jauniešu skaits Aizputes pilsētā un novadā ar katru gadu samazinās. (Avots: klātienes intervijas 24.01.2017.). 

DARBĪBAS PROFILS 

Aizputes Ideju māju veido un vada jaunieši. Jauniešiem ir iespēja noteikt, ko un kā darīt, sniedzot iespēju 

izvēlēties aktivitātes, kuras šķiet aktuālas. Ideju mājā darbojas Mūzikas studija, ir iespējas veidot video un audio 

ierakstus. Darbojas arī sietspiedes darbnīca. Ideju māja ir vieta radošām izpausmēm, aktīvai līdzdalībai, dziesmu 
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AIZPUTES NOVADA MJIC “IDEJU MĀJA” 

un skaņu ierakstīšanai, prasmju un iemaņu attīstīšanai, kā arī saturīga brīvā laika pavadīšanai. (Avots: MJIC 

mājas lapa, klātienes intervijas 24.01.2017.). 

Centra virsmērķis ir veicināt jauniešu iespējas kļūt par sabiedrības resursu, pilnveidojot un attīstot centra 

infrastruktūru un piedāvājumu neformālās izglītības iespējām, saturīgai brīvā laika pavadīšanai un aktīvai 

līdzdalībai. (Avots: MJIC pētījumā iesniegtie dati). MJIC mērķi: 

▪ Sekmēt jauniešu neformālo izglītību un starptautisko sadarbību, nodrošinot semināru norises un 

nakšņošanas iespējas;  

▪ Sekmēt jauniešu brīvā laika pavadīšanas un neformālās izglītības iegūšanas iespējas, uzlabojot “Ideju 

mājas” telpu kvalitāti;  

▪ Sniegt jauniešiem aktuālu un saistošu informāciju, izveidojot jauniešu informācijas centru; 

▪ Izstrādāt jaunatnes politikas dokumentu Aizputes novadam, nodrošināt tā ieviešanu; 

▪ Attīstīt jauniešu mūzikas studiju, īstenot MJIC muzikālos projektus; 

▪ Nodrošināt MJIC tējnīcas darbību, veidojot tematiskus pasākumus; 

▪ Nodrošināt MJIC sietspiedes darbnīcu, pielietot to Aizputes novada tēla atpazīstamības veicināšanai; 

▪ Nodrošināt MJIC multimediju laboratorijas darbību, pielietot to Aizputes novada izpētei un 

popularizēšanai; 

▪ Veidot un attīstīt starpinstitucionālu un NVO sektora sadarbību jaunatnes jomā; 

▪ Attīstīt darbu ar jauniešiem Aizputes novada pagastos sadarbībā ar pagastu pārvaldēm. 

Aizputes jaunieši ir labi informēti par iespējām iesaistīties “Ideju mājas” aktivitātēs, un MJIC darbību vērtē ļoti 

atzinīgi. Īpaši pozitīvs ir to jauniešu vērtējums, kas MJIC apmeklē. Tie, kas neapmeklē, lielākoties pamato to ar 

laika trūkumu un aizņemtību citās jomās – sports, māksla, mūzika, utt. Jaunieši domā, ka MJIC ir atvērts un 

pieejams visiem jauniešiem, un tas sniedz iespēju “lietas darīt citādi, brīvāk”. (Avots: klātienes intervijas 

24.01.2017.). 

MJIC PASĀKUMI UN AKTIVITĀTES  

Aizputes MJIC  piedāvā: 

▪ Neformālās izglītības programmas: mūzika, mediji, projektu rakstīšana, mākslas darbnīcas; 

▪ Tematiskie pasākumi: filmu vakari, izklaides pasākumi, jauniešu aktivitātes; 

▪ Jauniešu līdzdalība: Kafija ar politiķiem, pilsētas svētki, vietējie kultūras un sabiedriskie pasākumi; 

▪ Aizputes novada tēla un atpazīstamības veicināšana; 

▪ Tējnīca, Mūzikas un mediju studija, sietspiedes darbnīca, multimediju laboratorija. 

Aktivitātes ietekmē arī mērķa grupa. Jaunākiem bērniem un jauniešiem svarīgāka ir brīvā laika pavadīšana – 

sarunas, spēles, kino vakari, kopīga ēst gatavošana, savukārt vecākiem jauniešiem – ideju un projektu 

īstenošana, pasākumu rīkošana. (Avots: MJIC mājas lapa, klātienes intervijas 24.01.2017.). 

FINANSES 

MJIC izmanto pašvaldības un ziedotāju līdzekļus, kā arī piesaista projektu līdzekļus. “Ideju mājas ” darbības un 

projektu līdzšinējie finansētāji: 

▪ Aizputes novada dome; 

▪ Izglītības un zinātnes ministrija; 

▪ LEADER (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, kuru administrē Lauku atbalsta 

dienests un biedrība “Liepājas rajona partnerība”); 

▪ Labdarības veikals “Otrā elpa”; 

▪ Latvijas-Šveices sadarbības programma. 

Pašvaldība nenodrošina atsevišķu finansējumu jauniešu iniciatīvu atbalstam no pašvaldības budžeta. Jauniešu 

iniciatīvām MJIC piesaista papildu finansējumu dažādos projektu konkursos, tomēr MJIC panākumus 

finansējuma piesaistē atvieglotu pašvaldības līdzfinansējums. Līdz šim MJIC nav piedalījies pašvaldības NVO 

atbalsta konkursā, jo jauniešu iniciatīvas projekti neatbilda konkursa nosacījumiem. Centrs uzrunā ar uzņēmējus 

un piesaista to atbalstu. (Avots: klātienes intervijas 24.01.2017.). 

Pašvaldība sedz telpu uzturēšanas izmaksas. Pašvaldība finansē arī citas MJIC izmaksas, no kurām lielākā ir 

darbinieku atalgojums (85%); citas izmaksas – komunikācijas, transports. Pašvaldība plāno MJIC atbalstīt 

ilgtermiņā, pildot Latvijas-Šveices sadarbības programmas līgumsaistības. Taču pašvaldība ir noskaņota turpināt 

atbalstu arī pēc Programmas līgumsaistību noslēgšanās, izvērtējot jauniešu vajadzības un jaunatnes darbinieku 

iespējas tās apmierināt. “Uzturēšanas ziņā Centra telpas jau noteikti nebūs problēma, taču citādi viss ir atkarīgs 

http://aizputesnovads.lv/
http://izm.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://lrpartneriba.lv/
http://otraelpa.lv/
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AIZPUTES NOVADA MJIC “IDEJU MĀJA” 

no jauniešu motivācijas un arī biedrības, vai viņi būs spējīgi veidot piedāvājumu pietiekami interesantu un 

vajadzīgu jauniešiem.” (Avots: MJIC sniegtā informācija, klātienes intervijas 24.01.2017.). 

PLĀNOTIE REZULTĀTI UN PAVEIKTAIS  

SASNIEGTIE REZULTĀTI REZULTĀTU RĀDĪTĀJI 

 (Avots: MJIC sniegtā informācija) 

 Izveidota platforma jauniešu neformālai 

izglītībai un starptautiskai sadarbībai. 

 Izveidota viena semināra un apmācību telpa (max 50 

cilvēkiem). 

 Pilnveidota un uzlabota infrastruktūra 

jauniešu brīvā laika pavadīšanai un 

neformālajai izglītībai. 

 Izveidotas iespējas nakšņošanai (max 30 cilvēkiem) (ir 

telpas, nepieciešamības gadījumā aizņemas matračus 

viesu izguldīšanai). 

 Radīta pieeja jauniešiem aktuālai un 

saistošai informācijai. 

 Izveidoti nakšņošanai nepieciešamie sanitārie mezgli (2 

dušas). 

  Uzlabota esošo “Ideju mājas” telpu kvalitāte (veikti 

kosmētiski uzlabojumi). 

  Izveidots viens jauniešu informācijas centrs, kurā 

pieejama jauniešiem aktuāla un saistoša informācija 

dažādos formātos. 

MJIC IETEKME 

Ietekme uz jauniešiem:  

Vērtējot jauniešu centra ietekmi uz jauniešiem, gan pašvaldības, gan Aizputes vidusskolas pārstāvji norāda, ka 

centrs aktivizē jauniešus, palīdz tiem kļūt radošākiem un mērķtiecīgākiem: 

▪ “Jaunieši ir kļuvuši aktīvāki un atraisītāki, viņi grib radoši izpausties, kaut ko darīt.” 

▪ “Jauniešu centru apmeklē aktīvie, talantīgie, apdāvinātie. Tā ir jaunatnes “labākā” daļa, kas grib aktīvi 

darboties, izpausties un meklē, kā to darīt saturīgi, rezultatīvi un ar mērķi.” 

Lielu daļu “Ideju mājas” auditorijas veido “aktīvie jaunieši”, kas paralēli mācībām skolā labprāt iesaistās arī 

dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, apmeklē interešu izglītības un/vai sporta aktivitātes. Tajā pat laikā centrs ir 

vienlīdz atvērts un pieejams arī tādiem jauniešiem, kam mazāk interesē savu iniciatīvu īstenošana, bet vairāk – 

brīvā laika pavadīšana. Ir daudz jauniešu, kas iegriežas centrā pēc skolas, uztaisa sev ēst, parunājas ar centra 

darbiniekiem, pilda mājasdarbus, spēlē spēles, vienkārši pavada laiku. Arī šie jaunieši labprāt iesaistās dažādās 

aktivitātēs:  

▪ “Pie mums ir ļoti mājīgi. Mums te ir tādas “mājas ārpus mājas” – ar savām čībām, tēju, utt.” 

▪ “Ne tik aktīvie jaunieši vēro ieguvumus no piedalīšanās Jauniešu centra aktivitātēs, un arī pieslēdzas, 

kļūst aktīvāki.” 

Atsevišķi piemēri norāda, ka jauniešu centrs tieši atbalsta arī jauniešu sekmes skolā. Piemēram, kad centrā 

strādāja brīvprātīgais no ASV, centrs rīkoja bezmaksas angļu valodas nodarbības jauniešiem un palīdzēja tiem 

sagatavoties angļu valodas eksāmenam. (Avots: klātienes intervijas 24.01.2017.) 

Ietekme uz vietējo sabiedrību: 

Aizputes “Ideju māja” ar dažādu jauniešu iniciatīvu starpniecību aktīvi līdzdarbojas pilsētas un novada 

sabiedriskajā dzīvē. Jauniešu aktivitātes ir veicinājušas ne vien jauniešu centra, bet visas pilsētas un novada 

atpazīstamību. Piemēram, MJIC jaunieši radīja pilsētas zīmolu, kuru vēlāk pārņema arī Aizputes novada Tūrisma 

un Informācijas centrs; MJIC sietspiedes darbnīcā tika veidoti dažādi tekstila izstrādājumi ar zīmola apdruku. 

Jauniešu centrā ir izveidota arī tējnīca, kas dažādu publisku pasākumu laikā ir atvērta gan vietējiem 

iedzīvotājiem, gan Aizputes ciemiņiem. Tas daudzveido un padara interesantāku visas pilsētas sabiedrisko dzīvi. 

Vēl, MJIC iesaistās arī starptautiskos projektos, un tā nes pašvaldības vārdu arī ārzemēs. Pašvaldība norāda arī 

uz pozitīvu dažādu sabiedrības grupu konkurenci savā starpā. Piemēram: “Pensionāru klubiņš redz, ka 

jauniešiem ir sava māja un aktivitātes, un viņi nāk uz domi un arī prasa pašvaldības atbalstu.” (Avots: klātienes 

intervijas 24.01.2017.) 

Ietekme uz sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu: Nav mērīta. 
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AIZPUTES NOVADA MJIC “IDEJU MĀJA” 

Apmācību ietekme: 

Centra darbinieki labprāt iesaistās jaunatnes darbinieku apmācībās un atzinīgi vērtē to ietekmi un pielietojuma 

iespējas darbā. Centra darbinieki noteikti vēlas apmeklēt jaunatnes darbinieku apmācības arī turpmāk. (Avots: 

klātienes intervijas 24.01.2017.) 

Programmas ietekme: 

Pateicoties Programmai Aizputes jauniešiem ir plaša, skaista un mājīga 2. stāvu ēka, kurā ikdienā notiek darbs 

ar jaunatni. Centrā ir izveidotas nakšņošanas iespējas, ko labprāt izmanto gan vietējie jaunieši īpašos 

pasākumos, gan uzņemot sadarbības partnerus un ārvalstu viesus. Programma ir devusi apziņu, ka “viss ir mūsu 

rokās, un viss ir iespējams.” (Avots: klātienes intervijas 24.01.2017.) 

ATZIŅAS, SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

1. MJIC stiprās un unikālās puses: 

▪ Ļoti mājīga un pievilcīga vide jauniešiem; 

▪ Mūzikas un mediju studija dod iespējas jauniešu muzikālo un multimēdiju prasmju attīstībai; 

▪ Ilgstoši veiksmīga pieredze īstenojot biedrībai deleģētu darbu ar jaunatni; 

▪ Kompetences un zināšanas finansējuma piesaistē. 

2. MJIC vājās puses: 

▪ Pietrūkst stratēģiska un metodiska atbalsta no pašvaldības; 

▪ Nav skaidras darbības stratēģijas; 

▪ Cilvēkresursu trūkums, lai nodrošinātu rezultatīvu pieeju visām mērķauditorijas grupām ne vien Aizputes 

pilsētā, bet visā novadā. 

▪ Jaunatnes darbiniekam jāveic arī jaunatnes lietu speciālista funkcijas. 

▪ Finansējuma pieejamība jauniešu ideju un iniciatīvu īstenošanai. 

3. MJIC atziņas:  

▪ Arī tad, ja pašvaldība izvēlējusies deleģēt darbu ar jaunatni NVO, tai jāspēj formulēt darba ar jaunatni 

vīzija un stratēģiskie mērķi; deleģējuma līgumam ar funkciju izpildītāju ir jābalstās pašvaldības vīzijā par 

darbu ar jaunatni pilsētā/novadā;   

▪ Jauniešu NVO iesaistīšana darba ar jaunatni īstenošanā sekmē radošu pieeju darbam un veicina 

jauniešu līdzdalību. 

4. Secinājumi:  

▪ Pilnībā deleģētam darbam ar jaunatni spēcīgā priekšrocība ir liela jauniešu pašnoteikšanās.  

▪ Deleģējot darba īstenošanu organizācijai, pašvaldībai tomēr vēlams sniegt stratēģisku atbalstu darba 

ar jaunatni virzīšanai, iespējams pat tā virsvadību. 

▪ Jaunai jauniešu NVO nepieciešams spēcīgāks metodiskais un stratēģiskais atbalsts darbam ar jaunatni, 

nekā pieredzējušai un spēcīgai NVO.  

Ieteikumi centru darbības pilnveidei: 

▪ Apzināt visa Aizputes novada jauniešu vajadzības un intereses un pārstāvēt tās pašvaldībā; 

▪ Sadarbībā ar pašvaldību formulēt darba ar jaunatni stratēģiju Aizputes novadam; 

▪ Balstoties uz darba ar jaunatni stratēģiju, izstrādāt MJIC rīcības plānu; 

▪ Attīstīt starpnozaru sadarbību pašvaldībā jaunatnes jomā. 

GADĪJUMU IZPĒTES IETVAROS ĪSTENOSTĀS PADZIĻINĀTAS INTERVIJAS AR  

AIZPUTES NOVADA PĀRSTĀVJIEM 

▪ Juris Grasmanis, Aizputes novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieks; 

▪ Andris Jankovskis, Aizputes novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītājs; 

▪ Gunta Vīdnere, Aizputes vidusskolas direktore; 

▪ Ausma Kirhnere, Skolēnu līdzpārvalde / Skolēnu jaunrades centra vadītāja; 

▪ Ance Tīmane, MJIC “Ideju māja” vadītāja; 

▪ Vilis Brūveris, NVO “Next” pārstāvis, apmācību vadītājs. 
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JELGAVAS NOVADA MJIC 

 PAŠVALDĪBAS DATI 

Pašvaldība:  Jelgavas novada pašvaldība 

Plānošanas reģions:  Zemgale 

Novads:  Jelgavas novads 

Iedzīvotāju skaits 2016.g.:  24,775 (Avots: PMLP) 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2011-2015, %:  - 8,31%  

Jauniešu skaits vecuma grupā no 13 līdz 24, 2015.g.:  3970 (Avots: IZM) 

Jauniešu īpatsvars 2015.g., %:  16% 

Audzēkņu skaits vispārizglītojošās iestādēs 2016.g.:  4,476 (Avots: IZM) 

Bezdarba līmenis 2016.g.:  5,40% (Avots: NVA) 

Nenodarbināto skaits vecuma grupā no 15 līdz 24, 2016.g.:  59 (Avots: NVA) 

Trūcīgās ģimenes 2015.g., %:  3,72% (Avots: RAIM) 

Noziedzība (reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits uz 
1000 iedzīvotājiem) 2015.g.: 

 13,60 (Avots: RAIM) 

Gads, no kura pašvaldībā notiek plānveidīgs darbs ar 
jaunatni: 

 2012 (Avots: IZM aptauja, 2015) 

Atsevišķs dokuments, kas nosaka jaunatnes politiku 
pašvaldībā: 

 Nav. Jaunatnes politikas prioritātes ir 
ietvertas Jelgavas novada attīstības 
programmā 2017. – 2023. gadam 

Jaunatnes lietu speciālists pašvaldībā:  Ir 

Personu skaits pašvaldībā, kas veic darbu ar jaunatni:   3 (Avots: IZM aptauja, 2015) 

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija:   Ir 

Jauniešu dome:  Ir 

Jauniešu organizāciju skaits pašvaldībā:  
 5 (novadā darbojas trīs jauniešu centri un 

divas jauniešu NVO) 

Pašvaldības finansējums darbam ar jaunatni, 2015.g.:  39,522 EUR (Avots: IZM aptauja,2015) 

PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS 

Jelgavas novadā ietilpst trīspadsmit pagasti: Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, 

Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagasts. Novadā ir deviņpadsmit 

vispārējās izglītības iestādes: Aizupes pamatskola, Elejas vidusskola ar Lielplatones filiāli, Jelgavas novada 

Neklātienes vidusskola, Kalnciema pagasta vidusskola, Kalnciema vidusskola, Lielplatones internātpamatskola, 

Līvbērzes vidusskola, Sesavas pamatskola, Staļģenes vidusskola, Svētes pamatskola ar Glūdas filiāli, Šķibes 

pamatskola, Vilces pamatskola, Vircavas vidusskola ar Lielvircavas un Platones filiālēm, Zaļenieku komerciālā 

un amatniecības vidusskola (Avots: Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikums 29, 04.2015.) 

Pašvaldībā darbojas divas nevalstiskās organizācijas, kuru pamatdarbība ir saistīta ar bērnu, jauniešu un jauno 

ģimeņu atbalstu: biedrības “IDEA” un “Iepazīsim sevi”. 

Jaunākie dati liecina, ka 2016. gadā Jelgavas novadā bija 24 775 iedzīvotāju, pēdējo 3 gadu laikā iedzīvotāju 

skaits ir pakāpeniski sarucis – 25 801 (2014), 25 213 (2015), 24 775 (2016) (Avots: PMLP). 2011. gadā vecuma 

grupā no 13 līdz 25 novadā dzīvoja 4427 jaunieši (Avots: IZM pētījums Jaunatnes politika pašvaldībās, 2015) un 

2015. gadā – 3970 jaunieši (Avots: IZM aptauja par darbu ar jaunatni pašvaldībās 2015. gadā). Jauniešu 

īpatsvars šajā vecumā grupā novadā ir samazinājies no 17,96% 2011. gadā līdz 16,00% 2015. gadā. 2016. gada 

decembrī Jelgavas novadā bezdarba līmenis ir 5,40% jeb 788 personas (Avots: NVA, 31.12.2016.). 

JAUNATNES POLITIKA PAŠVALDĪBĀ 

Pašvaldībā darbojas Jaunatnes lietu speciālists (amata vieta Jelgavas novada Izglītības pārvaldē), kas atbild par 

darbu ar jaunatni visā novadā (13 pagastu teritorija). Novadā ir trīs jauniešu centri; katrā no tiem strādā Centra 

Vadītājs (pilna laika slodze). Pagastos darbojas 10 jaunatnes darba koordinatori (slodze 0.2-0.4), kas ir aktīvi 

jaunieši, kas paralēli studijām vai pamatdarbam organizē jaunatnes darbu savā pagastā. Jauniešu darba 

koordinatori pagastos jaunatnes darba vajadzībām izmanto dienas centru vai pagasta pārvalžu telpas, jo vietējās 
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pagastu pārvaldes ir atsaucīgas un pretim nākošas darbam ar jaunatni. Katru gadu Jelgavas novadā tiek 

organizēts “Jauniešu mēnesis”, kas ietver dažādus pasākumus novada jauniešiem. Regulārs pasākums ir 

Jauniešu Forums, kas norisinās Jelgavas novada pašvaldības telpās Jelgavā.  

Būtiskākie risināmie jautājumi jaunatnes jomā pašvaldībā (Avots: klātienes intervijas 26.01.2017; IZM aptauja, 

2015): 

▪ Cilvēkresursu skaita palielināšana; 

▪ MJIC 2. stāva kapitālais remonts; 

▪ Jaunatnes darbinieku apmācību vajadzības (psiholoģija, pedagoģija, tiesības, jaunatnes politikas 

veidošana, projektu vadība, komunikācija, neformālajā izglītība, jauniešu veselības un karjeras 

izglītība); 

▪ Jauniešu vajadzību apzināšana un darba ar jaunatni stratēģijas dokumenta izstrāde. 

MJIC DATI 

Dibināšanas gads:  2012 

Darbinieku skaits, slodze:  2 darbinieki – Centra vadītāja un dežurante (2 pilnas 
slodzes) 

Apmeklētāju kopskaits, 2016.g.:   12,800 

Apmeklētāju vecums:  13-25 gadi 

Darba laiks:   Pirmdienas- piektdienas no pl. 13:00 līdz 19:00. Pasākumos 
pēc vajadzības. 

Centra attīstības stratēģija:  Ir 

Budžets, 2016.g.:  46,340 EUR (Avots: MJIC sniegtā informācija) 

CENTRA IZVEIDE  

MJIC izveidots 2012. gadā. Pirms tam Elejā ir neliels jauniešu centriņš - atsevišķa telpa jauniešiem, kur pulcēties. 

MJIC plānots kā jauniešu centrs pieciem apkārtējiem pagastiem. Vieta Elejā izvēlēta, jo (1) tā ir ģeogrāfiski 

centrāla (apkārt ir vairāki pagasti), (2) tā ir netālu no Lietuvas robežas (iespējas attīstīt pārrobežu sadarbību), (3) 

Elejā jau ir neliels jauniešu centrs un jauniešu grupa, taču jauniešiem noderētu plašākas telpas. Cits būtisks 

aspekts ir Elejas vidusskolas klātbūtne, uz kuru apkārtējo pagastu bērni un jaunieši ik dienas ierodas uz 

mācībām. Centra izveidei tiek izmantots, remontēts un labiekārtots bijušā veikala 1. stāvs Elejas centrā. Elejas 

pilsētvide iegūst sakārtotu un apdzīvotu ēku, savukārt jaunieši – plašas un modernas telpas, kas aprīkotas arī ar 

dušu, virtuvi un sniedz arī nakšņošanas iespējas. (Avots: klātienes intervijas 26.01.2017.). 

SADARBĪBAS PARTNERI 

Sadarbība ar pašvaldību: 

Jelgavas novada MJIC ir ļoti cieša sadarbība ar pašvaldību, jo pašvaldība jaunatnes darba organizēšanai  

novadā pieiet stratēģiski: jauniešu centri veido darba ar jaunatni resursu bāzi, kura ir pieejama visu pagastu 

jauniešu koordinatoriem un jauniešiem. Līdz ar to, MJIC cieši sadarbojas ar pārējiem diviem jauniešu centriem 

novadā un arī ar 10 jauniešu koordinatoriem pagastos, izmantojot cits cita resursus (telpas, aprīkojumu, 

inventāru, u.c.) un apmeklējot cits cita pasākumus. MJIC veido gada pasākumu plānu un budžetu, ko saskaņo 

pašvaldībā. MJIC var pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu jauniešu iniciatīvām. Finansējums iniciatīvu 

projektu īstenošanai u.c. centru vajadzībām tiek piesaistīts arī sadarbībā ar abām novada jauniešu NVO (Avots: 

klātienes intervijas 26.01.2017.). 

Sadarbība ar izglītības iestādēm: 

MJIC ģeogrāfiski atrodas tuvu Elejas vidusskolai, un tā pamata apmeklētāji ir Elejas vidusskolas skolēni. Skolēni 

ierodas MJIC pēc stundām un pavada tur laiku un iesaistās dažādās nodarbībās. Tā kā sabiedriskais transports 

nodrošina iespējas nokļūt mājās vienīgi vēlā pēcpusdienā, jaunieši apmeklē MJIC gandrīz katru dienu un pavada 

tur 3-5 stundas dienā. Elejas vidusskola un tās vadība ļoti pozitīvi vērtē MJIC klātbūtni Elejā un tā ietekmi uz 

skolēniem: “Jauniešiem centrā ļoti patīk, te viņus nevērtē, te visi var piedalīties un būt līdzvērtīgi. Ir jūtams, ka 

iesaistīšanās centra aktivitātēs jauniešus padara priecīgākus un pozitīvākus, un labo ietekmi viņi pārnes arī uz 

skolu un mācībām. Mēs viennozīmīgi esam ieguvēji, ka Elejā ir jauniešu centrs.” Veidojot, savu aktivitāšu un 

nodarbību piedāvājumu, MJIC analizē arī skolas fakultatīvo nodarbību klāstu, lai tie savstarpēji nepārklātos, bet 

papildinātu viens otru. (Avots: klātienes intervijas 26.01.2017.). 
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JELGAVAS NOVADA MJIC 

Sadarbība sociālajā jomā: 

Centram ir izteikta sociālā loma, jo aptuveni 70% centra apmeklētāju ir vērtējami kā bērni un jaunieši no sociāli 

nelabvēlīgas vides – tie ir jaunieši no šķirtām ģimenēm, audžu ģimenēm vai no vides, kur ikdienā sastopams 

alkohols, nabadzība, u.c. Elejā ir bērnu nams, un arī tā audzēkņi labprāt apmeklē MJIC. Jelgavas novada 

pašvaldība labi izprot Elejas un apkārtējo pagastu sociālo situāciju un tās vajadzības, un saskata MJIC kā vienu 

no atbalsta iespējām atslogot negatīvo sociālo situāciju, integrēt sociālās riska grupas jauniešus un nodrošināt 

tiem papildu iespējas izglītībai, garīgam un emocionālam atbalstam un personīgai izaugsmei. Līdz ar to, MJIC 

centra sociālā nozīme tiek atbalstīta arī no novada pašvaldības darbinieku puses. (Avots: klātienes intervijas 

26.01.2017.). 

DARBINIEKI 

Kopš 2012. gada Jelgavas MJIC darbinieki ir mainījušies vairākkārt. Pirmā vadītāja centrā strādāja divus gadus, 

strādājot ar 0.5 slodzi un apvienojot to ar skolotājas darbu Elejas vidusskolā. Savienošana izrādījās pārāk grūta, 

taču tas deva iespēju pierādīt pašvaldībai, ka centra vadītājam jānodrošina pilna darba slodze. Centra vadītāja 

pienākumu veikšana uz pilnu slodzi ir attaisnojuši sevi, jo jauniešu apmeklējums un apmierinātība ar MJIC ir 

ievērojami pieaugušas līdz ar šīm pārmaiņām (Avots: klātienes intervijas 26.01.2017.). 

APMEKLĒTĀJI 

2012 2013 2014 2015 2016 

66 00 59 00 59 00 92 00 1 28 00 

Centra apmeklētāji galvenokārt ir Elejas vidusskolas skolēni. Nāk gan vidusskolas vecuma jaunieši, gan 

pamatskolas un sākumskolas bērni. Centrs ir atvērts un pieejams visa vecuma bērniem, jo īpaši tāpēc, ka dažādu 

paaudžu jaunieši mēdz būt no vienas ģimenes. To pamato MJIC vadītāja: “Es taču nevaru laist iekšā māsu, bet 

mazo brāli atstāt aiz durvīm. Mūsu centrs ir pietiekami plašs, lai visiem te atrastos vieta un iespējas. Svarīgi 

vienkārši palīdzēt, lai cits citam netraucē.” Jaunieši ierodas centrā pēc stundām un pavada tur laiku līdz 

sabiedriskais transports pievakarē tos izvadā pa mājām apkārtējos pagastos. Tātad, lielākā daļa jauniešu MJIC 

apmeklē katru dienu, un pavada tur vidēji 3-5 stundas. (Avots: MJIC iesniegtie dati, klātienes intervijas 

26.01.2017.). 

DARBĪBAS PROFILS 

MJIC vadītāja norāda “Jauniešu centrs ir īpaši nozīmīgs posms starp "neaktīvo" un "aktīvo" jaunieti, tā ir vieta, 

kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi ir pieejama draudzīga, atvērta un atbalstoša vide.” 

MJIC tiecas ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem 

orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku 

lietderīgi, attīstot jauniešu pilnvērtīgu izaugsmi. MJIC mērķi:  

1. Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;  

2. Organizēt interešu izglītību, radot optimālus apstākļus bērnu un jauniešu intelektuālai attīstībai, interešu, 

spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, radošam darbam un profesijas izvēlei. 

Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji norāda: “MJIC mēs īpaši vēlamies sasniegt tos jauniešus, kuri nav 

izcilnieki skolā un interešu izglītībā, jo svarīgi ir šādiem jauniešiem dot cita veida iespējas sevi realizēt un 

pilnveidot. MJIC darbība ir vērsta uz to, lai dotu iespēju katram atklāt sevi no labākās puses un izpaust to.” 

(Avots: MJIC iesniegtie dati): 

MJIC PASĀKUMI UN AKTIVITĀTES  

MJIC nodrošina dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas – spēles, sarunas, virtuves izmantošanu, u.c. MJIC 

organizē arī dažādas izglītojošas nodarbības jauniešiem – improvizācijas teātri, mūsdienu deju studiju, meiteņu 

studija. MJIC iesaistās neformālās izglītības aktivitātēs un atbalsta jauniešu iniciatīvas. MJIC veido dažādus 

projektus sadarbībā ar jauniešu NVO. (Avots: klātienes intervijas 26.01.2017.). 

FINANSES 

Pašvaldības finansējums 2015. gadā sastāda 39 522 EUR; tas ietver gan ēkas uzturēšanu, apsaimniekošanu, 

darbinieku algas u.c. administratīvās izmaksas, kā arī līdzekļus jauniešu iniciatīvu realizēšanai. Darbinieku 

atalgojums 2015. g.  sastādīja 50% no centra kopējām izmaksām; jauniešu pasākumu izmaksas - 15%. 

Faktiskais novada pašvaldības ieguldījums jauniešos ir vēl lielāks, jo atsevišķi jauniešu projekti, piemēram 
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JELGAVAS NOVADA MJIC 

Erasmus+, starptautiskās apmaiņas, nav iekļauti šajā skaitlī. Tā kā MJIC izveidei izvēlētā ēka ir sliktā tehniskā 

stāvoklī, un arī tās telpu plānojums ir jaunatnes darbam nepiemērots, pašvaldība turpina ieguldīt līdzekļus arī 

centra remontdarbos un labiekārtošanā. Piemēram, centrā ir trenažieri, bet nav atsevišķas ģērbtuves, tāpēc 

nesen veikta papildu starpsienas izbūve. (Avots: MJIC iesniegtie dati; IZM aptauja; 2015; klātienes intervijas 

26.01.2017.). 

2015 2016 

Galvenās budžeta pozīcijas (piem., atalgojums, telpu 

uzturēšana, projektu izmaksas (kopā), pasākumu 

izmaksas (kopā) u.c.): 

2 00 79 1 96 26 Atalgojums 

19 26 19 56 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 

28 25 21 07 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

12 06 45 34 Biroja preces un inventārs 

86 62 84 57 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 

57 31 73 04 Pasākumu izmaksas 

3 96 18 4 63 40 Budžets kopā, EUR 
 

PLĀNOTIE REZULTĀTI UN PAVEIKTAIS  

PLĀNOTS SASNIEGTS 

(Avots: MJIC sniegtā informācija) 

 Labvēlīgi apstākļi jauniešiem nepieciešamo 

zināšanu un prasmju apgūšanai ārpus formālās 

izglītības. 

 Nodrošinātas jauniešiem lietderīga brīvā laika 

izmantošanas iespējas. 

 Jauniešu apmeklējuma skaits MJIC pēdējo pāris 

gadu laikā ir divkāršojies. 

 Dažādas interešu izglītības nodarbības.  Izveidoti dažādi pulciņi atbilstoši jauniešu 

interesei un iniciatīvām (piem., improvizācijas 

teātris, meiteņu studija, u.c.). 

 Dažādi neformālās izglītības pasākumi un 

projekti. 

 Pašvaldības jauniešu iesaistīšanās vietējā, 

reģionālā, valsts un starptautiskā mēroga 

pasākumos, projektos un programmās 

jaunatnes jomā. 

 Dažādi formāli un neformāli pasākumi MJIC, 

apkārtējā reģionā un starptautiskā līmenī. 

 Nodrošināts nepieciešamais atbalsts jauniešu 

iniciatīvām. 

 

 Jauniešu iniciatīva un vēlme iesaistīties MJIC 

darbībā dažādi jauniešu organizēti un vadīti 

pasākumi. 

 Palielinājusies jauniešu iniciatīva gan grupās, 

gan brīvprātīgajā darbā. 

 Nodrošināta piekļuve jauniešu vajadzībām un 

interesēm atbilstošai informācijai. 

 Veicināta sociālās atstumtības riskam pakļauto 

jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū. 

 Veicināts starpkultūru dialogs jauniešu 

mērķauditorijā. 

 Tiek rīkoti dažādi semināri, nometnes, lekcijas, 

radošās darbnīcas un citas aktivitātes. 

 Notikušie pasākumi (apmācības, semināri, 

pieredzes apmaiņas, pulciņi – dalībnieku skaits). 
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MJIC IETEKME 

Ietekme uz jauniešiem:  

▪ MJIC ir sociāli droša vide jauniešiem, iespēja draudzīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

▪ Jaunieši kļūst aktīvāki.  

▪ Jaunieši kļūst izglītotāki un pieredzējušāki.  

▪ Jaunieši kļūst priecīgāki un “gaišāki”, jo centrā jūtas pieņemti un novērtēti. 

▪ MJIC piedāvā to, ko nespēj piedāvāt skola – MJIC jaunieti nevērtē pēc sekmēm, jaunietis var būt “pats”. 

▪ MJIC piedāvā to, ko nespēj piedāvāt ģimene – jaunietis mācās būt viņš pats, patstāvīgs, atbildēt par 

savu rīcību, saprast sevi, atrast savas intereses un izzināt pasauli. 

Kad MJIC Elejas pagastā nebija, jaunieši daudz vairāk laika pavadīja uz ielām, autobusa pieturās, skvēros vai 

arī ciemojās viens pie otra. Centrs dod iespēju pavadīt laiku ne vien sociāli droši, bet arī sabiedriski. Stāsta skolas 

direktore: “Veidojas vietējā kopiena, piederības sajūta. Jauniešiem ir lepnums par to, kas viņiem ir, un viņi ir 

vairāk kopā.” 

Ievērojama ir arī MJIC izglītojošā nozīme. Skolas direktore: “MJIC noteikti ir izglītojoša loma, taču citādi nekā 

skolā. Te jaunieši iemācās sociālās iemaņas, iepazīst aktivitātes, līdzdalību projektos, jauniešu iespējas – tas ir 

iespējas, kādas skola nevar piedāvāt. Ar starptautisku projektu palīdzību jaunieši var gūt starptautisku pieredzi.” 

Pašvaldības pārstāve: “Bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm ir ļoti svarīgi redzēt arī, kā var pavadīt brīvo 

laiku, jo mājās labākajā gadījumā tas ir aliņš un TV. Bet var arī kopā sportot, kopā gatavot veselīgi ēst, kopā 

skatīties filmu un pārrunāt to…” 

Stāsta viena no novada aktīvajām jaunietēm: “Jauniešu aktivitātes man dod pašpārliecinātību par sevi, kļūstu 

drošāka, mācos svešvalodas, arī darbu komandā. Nākotnē es tomēr noteikti gribētu palikt savā novadā, palīdzēt 

citiem pilnveidoties un sevi pilnveidot.” (Avots: klātienes intervijas 26.01.2017.) 

Ietekme uz vietējo sabiedrību: 

Pirmkārt, galvenie ieguvēji no MJIC izveides Elejā ir bērni un jaunieši, un vietējās un apkārtējo pagastu ģimenes, 

jo bērniem un jauniešiem ir droša un atbalstoša vide, kur pavadīt laiku. Otrkārt, Elejas vidusskola iegūst 

atvērtākus un motivētākus skolēnus, kas atstāj pozitīvu ietekmi arī uz mācību procesu skolā. Treškārt, novadā 

kopumā mazinās negatīvā sociālā spriedze, jo jauniešiem un bērniem ir draudzīga, droša un atbalstoša vide 

brīvā laika pavadīšanai. Ceturtkārt, Jelgavas novads iegūst aktīvākus jauniešus, kas vēlas iesaistīties un 

līdzdarboties sabiedriskajos procesos. Vēl, iespēju robežās arī citas sabiedrības grupas var rast iespējas 

izmantot centra resursus. Piemēram, jaunās māmiņas nāk uz trenažieru zāli. Visbeidzot, liels ieguvums Elejas 

pagasta pilsētvidei ir jauniešu centra ēka. (Avots: klātienes intervijas 26.01.2017.) 

Apmācību ietekme: 

Apmācībām ir liela nozīme gan jaunatnes darbiniekiem, gan jauniešiem, tāpēc visi interesenti vienmēr tiek 

atbalstīti un aicināti piedalīties apmācībās un pasākumos. Novada stratēģija darbā ar jaunatni ir ne vien 

nodrošināt atbalstošu un drošu vidi visiem novada jauniešiem, bet arī strādāt ar aktīvajiem jauniešiem, palīdzēt 

pilnveidot viņu talantus un ieraudzīt, kā tos iespējams pielietot, lai veicinātu visa novada izaugsmi. Šie jaunieši 

tiek aktīvi mudināti iesaistīties dažādos projektos un apmācībās. Novada jaunatnes lietu speciāliste norāda: 

“Esam izaudzinājuši paši savu personīgās izaugsmes apmācību treneri. Redzu, kā citi neformālās izglītības 

pasākumi maina mūsu jauniešus, un saskatu jau nākamos jaunatnes darbiniekus.”(Avots: klātienes intervijas 

26.01.2017.) 

Ietekme uz sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu: 

Jelgavas novada jauniešu centrā apmēram 70% auditorijas sastāda jaunieši no sociāli nelabvēlīgas vides – tie ir 

bērni un jaunieši, kas sastopas ar alkoholismu un nabadzību ģimenēs, aug šķirtās vai audžu ģimenēs, arī tādi, 

kurus pieskata radinieki, jo vecāki devušies peļņā uz ārzemēm. Elejā sastopami piemēri, kad brāļi un māsas, kas 

ikdienā aug dažādās audžu ģimenēs, apmeklē jauniešu centru, lai tur satiktos un kopīgi pavadītu brīvo laiku. 

Elejā atrodas bērnu nams, un arī šie bērni labprāt iegriežas jauniešu centrā. Pašvaldības pārstāvji atzīst, ka vidi 

Elejā diemžēl raksturo arī alkohols un noziedzība, un tas atstāj savu iespaidu arī uz jauno paaudzi: “Elejā var 

just to smagumu, jaunietim neko negribās.” Pašvaldība ļoti atzinīgi vērtē MJIC darbību: “Centram izdodas panākt 

pozitīvu un drošu vidi jauniešiem.” Tajā pat laikā centra vadītāja saskata, ka arī liela daļa (50%) no šiem 

jauniešiem ir aktīvi un talantīgi: “Varbūt sākumā viņi ir grūtāk iekustināmi, viņiem vajadzīgs ilgāks laiks, lai 
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JELGAVAS NOVADA MJIC 

pierastu, taču, kad viņi iejūtas, viņi labprāt iesaistās visur un viņiem ir tādas idejas!” (Avots: MJIC anketa, MJIC 

iesniegtie dati, klātienes intervijas 26.01.2017.) 

Programmas ietekme: 

Jelgavas novadā sastopams viens no labākajiem piemēriem pārdomātam un mērķtiecīgam darbam ar jaunatni, 

kas vērsts uz visa novada jauniešiem. Jelgavas novada MJIC, kas atrodas Elejā, darbojas kā novada jauniešu 

resursu centrs – tas ir liels, labiekārtots un labi aprīkots, taču vienlaikus centra resursi ir vienlīdz pieejami arī 

citiem jauniešu centriem vai jauniešu iniciatīvu grupām citos pagastos. Pašvaldībā ir laba izpratne par neformālās 

izglītības nozīmi, tās pārstāvji norāda: “Mēs gribētu, lai darbs ar jaunatni novadā īpaši sasniedz tos, kam varbūt 

neizdodas sevi pierādīt skolā vai citviet. Gribām piedāvāt draudzīgu vidi, kurā ikviens jaunietis var atvērties un 

pats sevi ieraudzīt citā gaismā.” Novada jaunatnes darbinieki aktīvi izmanto apmācību iespējas un iesaista tajās 

arī jauniešus, sagatavojot nākamo jaunatnes darbinieku un treneru paaudzi novadam. MJIC piesaista arī 

jauniešus-bezdarbniekus no NVA programmas un piedāvā tiem darba iespējas centrā. (Avots: klātienes intervijas 

26.01.2017.) 

ATZIŅAS, SECINĀJUMI UN IETEIKUMI (Avots: klātienes intervijas 26.01.2017.) 

1. MJIC stiprās un unikālās puses: 

▪ Centra apmeklētāju skaits aizvien pieaug; 

▪ Darbs ar jaunatni novadā veidots pēc satelītprincipa: MJIC un pārējie divi novada jauniešu centri veido 

darba ar jaunatni resursu bāzes, taču darbs ar jaunatni tiek organizēts arī pārējos 10 novada pagastos, 

kur to vada jauniešu koordinators; centri un koordinatori savstarpēji sadarbojas; sadarbību vada novada 

jaunatnes lietu speciāliste; 

▪ Spēcīga un motivēta jaunatnes darbinieku komanda pašvaldībā; 

▪ Izcils piemērs darba ar jaunatni izmantošanai sociālās slodzes mazināšanai novadā. 

2. MJIC vājās puses: 

▪ Būtu nepieciešams vēl viens darbinieks MJIC, jo apmeklētāju skaits pieaug, MJIC apmeklē dažāda 

vecuma bērni un jaunieši; 

▪ Pašvaldība vēlas rast finansiālas iespējas ēkas 2. stāva izremontēšanai, jo to stāvoklis apdraud 1. stāva 

telpu ekspluatāciju. 

3. MJIC atziņas:  

▪ Darbs ar jauniešiem no sociāli nelabvēlīgas vides prasa lielākus ieguldījumus (t.sk. psiholoģiskus) bet 

sniedz arī lielāku gandarījumu; 

▪ Jauniešu koordinatora amats (0.2-0.4 slodze) ir lieliska pirmā darba pieredze aktīvam jaunietim un 

iespēja paveikt ko nozīmīgu sava pagasta un tā jauniešu labā. 

4. Secinājumi:  

▪ Darbs ar jaunatni Jelgavas novada pašvaldībā un Jelgavas novada MJIC var būt labs piemērs un 

iedvesmas avots citām pašvaldībām Latvijā. 

Ieteikumi MJIC darbības pilnveidei (Avots: klātienes intervijas 26.01.2017.): 

▪ Veikt vietējo jauniešu vajadzību apzināšanu un analīzi. 

GADĪJUMU IZPĒTES IETVAROS ĪSTENOSTĀS PADZIĻINĀTAS INTERVIJAS AR  

JELGAVAS NOVADA PĀRSTĀVJIEM 

▪ Kristīne Kode, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste; 

▪ Ginta Avotiņa, Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja; 

▪ Inese Skromane, Jelgavas novada pašvaldības  Attīstības nodaļas Sociālo, jaunatnes un 

nodarbinātības lietu projektu vadītāja; 

▪ Sintija Zīlīte, Jelgavas novada jauniešu centra vadītāja; 

▪ Sendija Ozoliņa, Jauniešu padomes aktīviste, jauniete; 

▪ Sarmīte Balode, Elejas vidusskolas direktore. 
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7. PIELIKUMS: FOKUSGRUPAS 
DISKUSIJA AR MJIC PĀRSTĀVJIEM 

Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 

attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros īstenoto aktivitāšu ietekmi uz vietējo sabiedrību 

FOKUSGRUPAS DISKUSIJA 

AR MULTIFUNKCIONĀLO JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRU PĀRSTĀVJIEM 

Dalībnieki:  

▪ Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru vadītāji, darbinieki 

▪ Piedalās 22 pārstāvji no 20 centriem 

▪ Pārstāvētie centri: Aizputes, Alūksnes, Balvu, Dagdas, Gulbenes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, 

Kandavas, Kocēnu, Līvānu, Madonas, Pļaviņu, Rēzeknes, Riebiņu, Rūjienas, 

Salacgrīvas, Saldus, Saulkrastu, Skrundas, Valkas 

Datums: 24.11.2016. 

Laiks: 11:00-13:00  

Vieta: Viesu nams “Rāmavas Depkina muiža” 

Diskusijas 

mērķis: 

Iegūt konstruktīvus priekšlikumus par centru turpmāko attīstību un pasākumu ietekmi uz 

mērķa grupu 

Diskusijas 

tēmas: 

1. LATVIJAS – ŠVEICES SADARBĪBAS PROGRAMMA: KAS IR BIJIS VĒRTĪGI, KĀDI IR 

BŪTISKĀKIE IEGUVUMI PAŠVALDĪBAI UN JAUNIEŠIEM, VAI UN KAS PIETRŪKST, 

KO UZLABOT:  

2. CENTRU DARBĪBAS IETEKMES UZ VIETĒJO SABIEDRĪBU UN JAUNIEŠIEM 

PALIELINĀŠANAS IESPĒJAS UN ŠĶĒRŠĻI.  

3. JSPA PIEDĀVĀTO APMĀCĪBU UN ORGANIZĒTO PASĀKUMU IETEKME UZ 

JAUNIEŠIEM UN CENTRU DARBINIEKIEM. PRAKTISKAIS PIENESUMS 

KOMPETENČU ATTĪSTĪBĀ. 

4. METODISKO MATERIĀLU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS UN LIETDERĪBA. 

PRIEKŠLIKUMI METODISKO MATERIĀLU TURPMĀKAI IZSTRĀDEI. 

FOKUSGRUPAS DISKUSIJAS REZULTĀTU APKOPOJUMS 

Uzdevums-diskusija par jauniešu centra “veiksmes” faktoriem ar balsošanu. Katram dalībniekam 3 

balošanas iespējas. 

1) Jauniešu centra vadītājs (15 balsis), jauniešu centra darbinieks (2 balsis) KOPĀ: 17 balsis 

2) Jaunieši (12 balsis) un to raksturojums (kādi ir jaunieši) (2 balsis) KOPĀ: 14 balsis  

3) Centra lokācijas vieta un apkārtējā vide KOPĀ: 11 balsis 

4) Centra resursi (t.sk. finanšu, infrastruktūra, materiāli) KOPĀ: 7 balsis 

5) Pašvaldības iesaistīšanās un atbalsts KOPĀ: 7 balsis 

6) Apmācības KOPĀ: 4 balsis 

7) Izglītības iestādes – sadarbība, atbalsts 

8) NVO – sadarbība, atbalsts 

9) Sadarbības piedāvājumi no ārpuses 

10) Valsts politika 

11) Ģimeņu iesaistīšanās 

1. DARBA GRUPA: LATVIJAS-ŠVEICES SADARBĪBAS PROGRAMMAS IZVĒRTĒJUMS 

Ieguvumi:  

▪ Centra izveide (materiāltehniskais nodrošinājums) 

▪ Jauniešu aktivizēšanās 

▪ Popularizē pašvaldību 
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▪ Mazinās sociālās problēmas 

▪ Uzlabojas jauniešu dzīves kvalitāte, arī jauniešu prasmes un kompetences 

▪ Tiek veicināta sadarbība starp iestādēm, institūcijām, NVO 

▪ Aktivizējas vietējā sabiedrība 

▪ Tiek lauzti sabiedrības stereotipi par jauniešiem 

▪ Jaunatnes darbinieki/Jaunatnes lietu speciālisti kļūst elastīgāki 

Priekšlikumi: 

▪ Mazāk ieguldīt materiālās vērtībās, bet vairāk – speciālistu piesaistē (piem. apmācītāji, psihologi, sociālie 

pedagogi, u.c.) 

▪ Palīdzēt MJIC risināt saimnieciskās lietas (remonti, apkope) (jo MJIC tiek izveidots, bet apsaimniekošana 

paliek darbinieka pārziņā; darbiniekam jārūpējas ne vien par jauniešiem un aktivitātēm, bet arī jāremontē, 

jālabo, utt.) 

▪ Izveidot atsevišķu projektu konkursu jauniešu iniciatīvām (kur jaunieši varētu piedāvāt un īstenot paši 

savas idejas; konkursā vajadzētu varēt piedalīties arī fiziskām personām vai personu grupām; konkursam 

vajadzētu būt vienkāršam un viegli saprotamam, lai tajā var piedalīties paši jaunieši, nevis tikai apmācīta 

personāla vadībā) 

▪ Atbalstīt MJIC darbinieku kvalifikācijas celšanu (rīkot apmācības, kursus, neformālās izglītības 

pasākumus, lai mācītu, motivētu un stiprinātu) 

▪ Rīkot pieredzes apmaiņas ceļojumus pa MJIC Latvijā (MJIC brauc ciemos viens pie otra, dalās pieredzē, 

apmainās ar info, utt.) 

▪ Pirms izveides rūpīgi izvērtēt infrastruktūru un telpu lietošanas iespējas, konsultēties ar citiem MJIC (jo 

nereti gadās,  ka izremontē, bet nevar izmantot dažādām aktivitātēm drošības vai kārtības nosacījumu 

dēļ; nav noliktavas telpu) 

Citi komentāri: 

▪ Centra juridiskais statuss un saistības ar pašvaldību ļoti ietekmē stāvokli MJIC, it īpaši saimnieciskajās 

lietās. MJIC, kas ietilpst BMJIC – tie izmanto BMJIC org., saimnieciskos, grāmatvedības, u.c. 

pakalpojumus. Tiem, kas ir atsevišķi Dienas centri, ar visu jātiek galā pašiem ar saviem spēkiem. 

▪ Plānojot jauna MJIC izveidi, jāizvērtē visa apkārtējā infrastruktūra un MJIC iespējas tajā, nevis tikai 

jāizremontē 1-2 telpas. 

▪ Iesaistīt esošos MJIC kā konsultantus jaunu centru izveides sākumstadijā  

2. DARBA GRUPA. MULTIFUNKCIONĀLO JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRU IETEKME UZ VIETĒJO 

SABIEDRĪBU. 

MJIC ilgtspējīga attīstība: 

▪ Ietekme uz vietējo sabiedrību (vietējās tradīcijas, vides labiekārtošana, reģionālie un vietējie projekti, 

brīvprātīgā darba popularizēšana, piedāvājuma attīstīšana visai sabiedrībai, jauniešu drosme un iniciatīva 

ilgtermiņā) 

▪ Ietekme uz jauniešiem (katram sava vieta un iespējas, iniciatīva, aktīva līdzdalība, motivācija, izaugsme, 

individuālais darbs, jaunieši, kas atgriežas no ārzemēm, jaunās ģimenes) 

▪ Priekšlikumi MJIC ilgtspējas nodrošināšanai (Es protu-Es dalos cilvēkresursi, publicitāte, starpnozaru 

sadarbība, brīvprātīgais darbs, mūžizglītība ar neformālās izglītības metodēm) 

▪ Ietekmes šķēršļi (finanses, iedzīvotāju migrācija, jaunatnes darba atzīšana un novērtēšana, darbinieku 

trūkums, izdegšanas sindroms, attīstības un izaugsmes iespējas) 

Citi komentāri: 

▪ MJIC ilgtermiņā var pastāvēt tikai tad, ja sadarbojas ar citiem – vietējo sabiedrību, ar pašvaldību, 

organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem, utt. 

▪ MJIC vajadzētu būt atvērtam visai vietējai sabiedrībai 

▪ Ietekme uz jaunieti: MJIC dod citas iespējas jaunietim – ja viņš skolā, mācībās ir vājš, tad MJIC viņš var 

attīstīt un izpaust pavisam citus talantus, spējas, utt. 

3. DARBA GRUPA. APMĀCĪBU IETEKME UZ TO MĒRĶAUDITORIJU. 

Kādas prasmes nepieciešamas mūsdienu jaunietim? 
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▪ Komunikācijas prasmes (sava viedokļa pārstāvēšana/argumentēšana, prezentēšana, sadarbība, spēja 

strādāt komandā, utt.) 

▪ Elastīgums 

▪ Kritiskā domāšana 

▪ Emocionālā inteliģence 

▪ Radošums 

▪ Iniciatīva 

Apmācību novērtējums:  

▪ SUPER, apmācības ir ļoti labas un vajadzīgas; tas ir viss, kas mūs veidojis, tas ir vissvarīgākais darbā ar 

jaunatni, kā arī pašiem jauniešiem 

▪ Apmācības izmaiņa jauniešus, “paceļ spārnos” 

▪ Apmācības dod iespējas satikt citus jauniešus 

▪ Svarīgi, lai apmācības notiktu visu laiku, jo gan JD, gan jaunieši “aiziet, izaug”, taču jaunie to nezin, tiem 

atkal jāstāsta 

▪ JSPA apmācības ir ļoti labas 

▪ Jauniešus ļoti vajag motivēt, “bīdīt” uz apmācībām 

▪ Svarīgi pašiem ik pa laikam atcerēties un izvērtēt, dalīties citam ar citu iespaidos 

▪ Vajag vēl apmācības – tās pašas + vēl citas 

▪ Apmācības nepieciešamas arī  pašvaldību vadībai, darbiniekiem, kā arī izglītības iestāžu pārstāvjiem 

Iesakām aktivitātes: 

▪ Jaunietis-jaunietim: jaunieši viens otram māca un rāda, ko zin un prot 

▪ Personīgās izaugsmes treniņi 

▪ Pozitīvās pieredzes stāsti (vienaudži, zvaigznes) 

4. DARBA GRUPA. METODISKIE MATERIĀLI UN TO IZMANTOŠANA. 

Kur un kā mērķauditorija iegūst metodiskos materiālus: 

▪ Apmācībās 

▪ JSPA mājaslapā 

▪ Pa pastu (žurnāls “Jaunatne”) 

▪ No kolēģiem citos MJIC 

▪ IZM semināros 

Novērtējums: 

▪ Efektivitāte (9 punkti) 

▪ Izstrāde - neesam piedalījušies izstrādē, taču vajadzētu/gribētu (1 punkts) 

▪ Izplatīšana - sociālajos tīklos (8 punkti) 

▪ Izmantošana – pēc nepieciešamības, gatavojot aktivitātes, apmācības, arī ZPD skolās (9 punkti) 

▪ Aktualitāte – ir OK, mūsdienīgi, koši, atraktīvi jauniešiem (9 punkti) 

Priekšlikumi: 

▪ Vienota enciklopēdija vai rokas grāmata, kas atrodas vienotā digitālā platformā, kur ir arī citi materiāli, kā 

arī vieta ideju un risinājumu apmaiņai. Enciklopēdijai vajadzētu būt pieejamai elektroniskā formātā, vizuāli 

viegli uztveramai. 

▪ Rīkot JD/JLS ideju tirdziņus 

▪ Iesaistīt metodisko materiālu izstrādē JD/JLS un apmācītājus. 

Novērojumi: 

▪ Par metodiskajiem materiāliem daudzi FGD dalībnieki uzzināja apspriežoties ar citiem; daudzi nepārzin 

veidus un uzplatīšanas kanālus. 
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8. PIELIKUMS: FOKUSGRUPAS 
DISKUSIJA AR MJIC JAUNIEŠIEM 

Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 

attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros īstenoto aktivitāšu ietekmi uz vietējo sabiedrību 

FOKUSGRUPAS DISKUSIJA 

AR MULTIFUNKCIONĀLO JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRU JAUNIEŠIEM 

Dalībnieki:  Jaunieši no Jelgavas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra 

Dalībnieku 

skaits: 
12 jaunieši vecumā 13-16 gadi (3 zēni, 9 meitenes) 

Datums: 26.01.2017. 

Laiks: 15:00-16:00  

Vieta: Jelgavas novada MJIC (Elejā) 

Diskusijas 

mērķis: 

Gūt ieskatu par jauniešu motivāciju apmeklēt MJIC, jauniešu attieksmi pret MJIC un Latvijas-

Šveices sadarbības programmas ietvaros īstenotajām apmācībām, pasākumiem un 

metodiskajiem materiāliem. 

Diskusijas 

tēmas: 

1. Eleja – mana dzīvesvieta: ko es vēlētos veikt tās labā. 

2. Jauniešu brīvais laiks: kā to pavadīt. 

3. Kas ir jauniešu centrs, kāda ir tā nozīme. 

4. Personīgā pieredze, apmeklējot jauniešu centru. 

5. Jauniešu līdzdalība centrā. 

6. Apmācības un metodiskie materiāli. 

7. Sadarbība starp jauniešu centru un apkārtējo sabiedrību. 

8. “Tavs” jauniešu centrs: kas, ko, kā. 

FOKUSGRUPAS DISKUSIJAS REZULTĀTU APKOPOJUMS 

Diskusija ar spēlēm brīvā formātā. 

Cik bieži jūs nākat uz jauniešu centru? 

▪ 3-4 gadus 

▪ Vidēji 3-5 reizes nedēļā, katru dienu pēc stundām līdz autobusam 

▪ 2/3 nāk katru dienu (kaut vai ienāk tikai apskatīties). 

Kāda ir centra vadītāja nozīme? 

▪ Vadītājs nozīmē visu. 

▪ Jauna vadītāja, tāpēc sāku nākt. 

▪ Viss izmainījās kad Sintija atnāca. JC atdzīvojās. Citas jaunas aktivitātes. 

▪ Visi nāk - gan paši, gan kopā ar draugiem. Nezina nevienu, kas nenāk. 

▪ Sintija ir kā draudzene, kā otrā mamma, kā lielā māsa 

Ko iegūst jauniešu centrā? 

▪ Iepazīst jaunus cilvēkus. 

Kādiem jauniešiem ir domāts centrs? 

▪ Domāts radošiem, atraktīviem! 

▪ Domāts visiem! 

▪ Gandrīz visi 100% nāk.  
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▪ Nenāk tiek kuri ir kautrīgi, mierīgi. 

▪ Negribam, lai nāk vecāki cilvēki. 

Kas nosaka to, ko un kā dara jauniešu centrā? 

▪ Jaunieši nosaka, kas te notiek. Katrs izsaka savu domu, apkopo. 

Kas nepatīk jauniešu centrā? 

▪ Pierakstīties nepatīk. 

▪ Nākot uz nodarbībām ir jāpierakstās, tas nepatīk. 

Kuras ir mīļākās vietas jauniešu centrā? 

▪ Brīvā atpūtas zona un virtuve vismīļākās telpas, jo tur ir visvairāk cilvēku, lielākā pulcēšanās un tusiņš. 

Vai esat bijuši citos jauniešu centros? 

▪ Daži ir bijuši citos centros.  

▪ Mūsējais ir vislabākais, vislielākais un modernākais. 

Ko dara tad, kad nenāk uz centru? 

▪ Alternatīva – sēžam mājās, skatāmies TV, mācamies. 

Kur pavadīja brīvo laiku, kad centra vēl nebija? 

▪ Pirms tam sēdēja pagarinātajās grupās, brauca pa taisno uz mājām. 

Kā atšķiras jauniešu centrs un skola? 

▪ JC nav jāmācās. Skolā nav dīvāni, kur pagulēt. Te nav skolotāji, kas aizrāda. 

Kādos jauniešu centra pasākumos esat piedalījušies? 

▪ Brīvprātīgais darbs 

▪ Spodrības nedēļa 

▪ Nakts pasākumi 

▪ Kino vakari 

▪ Elejas muižas kausā savas idejas 

Ko jūs esat iemācījušies jauniešu centrā? 

▪ Sadarbības prasmes 

▪ Spēlēt galda futbolu 

▪ Spēlēt novusu 

▪ Neko šeit neesmu iemācījies ☺ 

▪ Improvizāciju teātri 

▪ Dziedāt 

▪ Spēlēt ģitāru 

▪ Gatavot ēst 

▪ Atbildību 

Uzdevums “izveidot reklāmu draudam - ko var iegūt jauniešu centrā?” 

▪ Pazaudēt kautrību, piedalīties nodarbības, iegūt jaunas zināšanas, mācīties atbildību 

▪ Iegūt dažādas pieredzes - improvizācija, vokālā dziedāšana, ģitāra, muižas kausi, iepazīties ar jauniem 

draugiem, piedalīties interesantos pasākumos 

▪ Bezmaksas WiFi ☺ 

▪ Te ir jautri, te ir daudz spēles 

▪ Te ir jautri ☺ 

▪ Te var labi atpūsties, brīvo laiku labi pavadīt, piedalīties spēļu turnīros, palikt pa nakti, “dzenāt muļķi”, 

slinkot 

▪ Paēst, paskatīties TV, uzspēlēt kārtis, izmantot trenažierus. 
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▪ Te var justies kā mājās! 

Kādi ir jauniešu centra noteikumi? 

▪ Nedrīkst lamāties 

▪ Nedrīkst spēlēt pokeru 

▪ Nedrīkst pīpēt 

▪ Nedrīkst strīdēties un kašķēties 

Ko gribētu piedzīvot jauniešu centrā nākotnē? 

▪ Galda hokeju 

▪ Katru piektdienu palikt pa nakti 

▪ Katru nedēļu rīkot spēļu turnīrus 

▪ Biežāk rīkot filmu vakarus 

▪ Izremontēt centra 2. stāvu 

▪ Centra 2. stāvā dīvānus 

▪ Īstu grimmētavu un skatuvi 

▪ Kaķi 

▪ Vairāk braukt ekskursijās, izbraukumos 

▪ Aizbraukt uz paintbolu  

▪ Pa grupiņām taisīt ēst 

▪ Iemācīties gatavot ēst 

▪ Datorklasi 
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9. PIELIKUMS: MJIC VADĪTĀJU UN 
DARBINIEKU APTAUJAS ANKETA 
UN TĀS REZULTĀTI  

 JAUNATNES INICIATĪVU CENTRA VADĪTĀJA / DARBINIEKA APTAUJA 

1. Jūs pārstāvat (lūdzu norādiet multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra nosaukumu): 

____________________________________________________ 

2. Jūs esat Centra? 

Vadītājs  

Darbinieks  

Cits  

3. Cik ilgi Jūs strādājat Centrā? 

Vairāk kā 4 gadus  

Vairāk kā 3 gadus  

Vairāk kā 2 gadus  

Vairāk kā 1 gadu  

Mazāk nekā gadu  

4. Kāda bija Jūsu profesionālā pieredze pirms darbības uzsākšanas Centrā? (var atzīmēt vairakus 

atbilžu variantus) 

Vadīju jaunatnes projektus  

Piedalījos jaunatnes projektos  

Darbojos NVO  

Veicu brīvprātīgo darbu  

Strādāju izglītības jomā  

Šis ir mans pirmais darbs  

Strādāju pašvaldībā  

Cits  

5. Cik daudz laika jaunieši Centrā velta katrai no šīm aktivitāšu grupām (% no kopējā laika, kopsummai 

jābūt 100%)? 

 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 

Brīvā laika pavadīšana “”brīvā gaisotnē”         

Neformālās izglītības aktivitātes         

JD/JLS organizēti pasākumi         

Brīvprātīgais darbs         

Nometnes         

Jaunu dalībnieku iesaistīšana         

Sociālā riska jauniešu iesaistīšana         

Sabiedriskā labuma darbs         

6. Cik lielā mērā esat apmierināti ar pašreizējo Centra darbību šādos aspektos (novērtēt skalā 1-5, 1-

neapmierināts, 5-ļoti apmierināts): 

 1 2 3 4 5 

Centra apmeklētība      
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Cilvēkresursu kapacitāte      

Finansiālās iespējas      

Aktivitāšu klāsts      

Centra nākotnes izredzes      

Programmas ietvaros pieejamie 
metodiskie materiāli      

7. Vai tiek veikta Centra darbības rezultātu izvērtēšana? 

Jā  

Nē  

8. Cik regulāri Centram tiek veikta darbības rezultātu izvērtēšana? 

Reizi mēnesī  

Reizi ceturksnī  

Reizi gadā  

Reizi divos gados  

Neregulāri  

Neizvērtējam vispār  

9. Ar kādiem instrumentiem tiek izvērtēti Centra darbības rezultāti? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. Vai Jūsu Centrs apkopo informāciju par jauniešu apmierinātību ar centra darbību? 

Jā  

Nē  

Plānojam  

11. Vai Jūsu Centrs apkopo informāciju par vietējās sabiedrības apmierinātību ar centra darbību? 

Jā  

Nē  

Plānojam  

12. Kā Jūs raksturotu Centra mērķauditoriju pa vecuma posmiem (norādot sadalījumā pa % tā, lai kopējā 

summa nepārsniedz 100%)? 

 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

7-10 g.           

11-14 g.           

15-18 g.           

19-22 g.           

22-25 g.           

13. Kā Jūs raksturotu Centra mērķauditorijas piederību sociālajām grupām (sadalījums %)? 

 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Talantīgie un aktīvie jaunieši           

Pasīvie, “grūti iekustināmie” jaunieši           

Jaunieši no sociālā riska grupām           

Cits           

14. Ar kurām mērķa grupām tuvākajā nākotnē Centrs gribētu strādāt aktīvāk? 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15. Cik daudz laika Centrs velta tieši darbam ar sociālā riska jauniešiem (% no kopējā)? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16. Kā Jūs vērtējat Centra un pašvaldības sadarbību šādos aspektos (novērtēt skalā 1-5; 1-vāji, 5-izcili): 

 1 2 3 4 5 

Pašvaldības pieejamība, atsaucība      

Pašvaldības sadarbības kvalitāte      

Pašvaldības ieguldījumi sadarbībā      

Pašvaldības sadarbības regularitāte      

17. Kā Jūs vērtējat Centra un vietējo izglītības iestāžu sadarbību šādos aspektos (novērtēt skalā 1-5; 1-

vāji, 5-izcili): 

 1 2 3 4 5 

Vietējo izglītības iestāžu pieejamība, 
atsaucība      

Vietējo izglītības iestāžu sadarbības 
kvalitāte      

Vietējo izglītības iestāžu ieguldījumi 
sadarbībā      

Vietējo izglītības iestāžu sadarbības 
regularitāte      

18. Kā Jūs vērtējat Centra un vietējo NVO sadarbību šādos aspektos (novērtēt skalā 1-5; 1-vāji, 5-izcili): 

 1 2 3 4 5 

Vietējo NVO pieejamība, atsaucība      

Vietējo NVO sadarbības kvalitāte      

Vietējo NVO ieguldījumi sadarbībā      

Vietējo NVO sadarbības regularitāte      

19. Kā Jūs vērtējat Centra un uzņēmumu sadarbību šādos aspektos (novērtēt skalā 1-5; 1-vāji, 5-izcili): 

 1 2 3 4 5 

Uzņēmumu pieejamība, atsaucība      

Uzņēmumu sadarbības kvalitāte      

Uzņēmumu ieguldījumi sadarbībā      

Uzņēmumu sadarbības regularitāte      

20. Kā Jūs vērtējat Centra un JSPA sadarbību šādos aspektos (novērtēt skalā 1-5; 1-vāji, 5-izcili): 

 1 2 3 4 5 

JSPA pieejamība, atsaucība      

JSPA sadarbības kvalitāte      

JSPA ieguldījumi sadarbībā      

JSPA sadarbības regularitāte      

21. Kāda ir Centra sadarbības pieredze ar vietējo pašvaldību? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
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22. Vai Centra darbības nodrošināšanai būtu nepieciešams piesaistīt sponsoru un ziedotāju atbalstu? 

Jā  

Nē  

23. Kādas aktivitātes Jūs īstenojat, lai piesaistītu finansējumu Centra darbības nodrošināšanai? (var 

atzīmēt vairākus atbilžu variantus) 

Uzrunājam ziedotājus (vietējos 
uzņēmējus, sabiedrību) 

 

Rakstām projektu pieteikumus  

Rīkojam ziedojumu kampaņas 
sociālajos tīklos 

 

Cits  

24. Jūsuprāt, cik lielā mērā Centru attīstība Latvijas-Šveices programmas ietvaros sekmē šādus 

aspektus (atzīmēt skalā 1-5; 1-nemaz nesekmē, 5-spēcīgi sekmē): 

 1 2 3 4 5 

Jaunieši reģionos kļūst aktīvāki un 
izglītotāki      

Jaunieši neaizplūst no reģioniem      

Jaunieši aktīvāk iesaistās vietējā 
sabiedriskajā dzīvē      

Mazinās sociālā riska jauniešu skaits      

Vairojas izpratne par jaunatnes darbu 
vietējā sabiedrībā      

Veidojas jauni sabiedriski “projekti” un 
“iniciatīvas”      

Aktivizējas NVO sektors      

Pašvaldības vairāk uzmanības velta 
jaunatnes politikai un jauniešu 
atbalstam 

 
    

Jauniešu dzīves kvalitāte uzlabojas      

Dzīves kvalitāte reģionos uzlabojas      

25. Kāda, Jūsuprāt, ir Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietekme uz (apvilkt skalā 1-5; 1-ietekmes 

nav, 5-spēcīga ietekme): 

 1 2 3 4 5 

JLS/JD profesionalitātes celšanu      

JLS/JD kapacitātes stiprināšanu      

Centru materiāltehnisko nodrošinājumu      

Centru telpu, infrastruktūras attīstību      

Jauniešu izglītošanu      

Jauniešu nodarbinātības veicināšanu      

Sociālā riska jauniešu ieinteresēšanu      

Sociālā riska jauniešu integrēšana 
sabiedrībā      

Sociālās vienlīdzības veicināšana      

Reģionu attīstība      

26. Lūdzu norādiet, cik bieži Jūsu Centrā tiek izmantoti šādi Latvijas-Šveices programmas ietvaros 

tapušie metodiskie materiāli (apvilkt vērtējumu skalā 1-5; 1-nekad, 5-bieži, regulāri): 

 1 2 3 4 5 
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Audio grāmata par neformālo izglītību 
un tās metodēm.      

Interaktīvs metodiskais materiāls par 
jauniešu grupu un komandas veidošanu 
un vadību jaunatnes darbā. 

 
    

Interaktīvs metodiskais materiāls „Esi 
Uzņēmīgs”      

Stāstu stāstīšana kā pieeja un 
instruments darbā ar jauniešiem.      

Pašizaugsmes un pašizziņas iespējas 
piedaloties neformālās izglītības 
aktivitātēs. 

 
    

Āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu 
pedagoģija jaunatnes darbā.      

Koučinga meža burvestīvas darbā ar 
jauniešiem.      

Attīsti savas komunikācijas un 
prezentācijas prasmes.      

Viss par Youthpass      

Metodiskais apmācību materiāls „Redzi 
citādāk!” reproducēšanai Braila rakstā.      

Brauksi līdzi? Re, kur FORMULA! 
Rokasgrāmata jauniešu līdzdalības 
veicināšanai. 

 
    

Koučinga ceļvedis, Jauniešu iniciatīvas 
un līdzdalība, Rokasgrāmata jauniešu 
līdzdalības atbalstam. 

 
    

27. Kā Jūs kopumā vērtējat augstāk minēto metodisko materiālu (novērtēt skalā 1-5; 1-vāji, 5-izcili): 

 1 2 3 4 5 

Lietderību ikdienas darbā      

Tēmu aktualitāti      

Kvalitāti      

Izmantošanas iespējas ilgtermiņā      

28. Kādas citas tēmas un aktualitātes, Jūsuprāt, būtu noderīgi iekļaut metodiskajos materiālos? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

PALDIES! 
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JAUNATNES INICIATĪVU CENTRA VADĪTĀJA / DARBINIEKA APTAUJAS REZULTĀTI 

Darba ietvaros tika aptaujāti 26 jauniešu centri no kuriem deviņi anketas iesniedza elektroniskā formātā un 17 – 

aizpildot papīra anketas. 14 gadījumos anketas aizpildīja šo centru vadītāji, astoņos gadījumos – citi centra 

darbinieki un četros gadījumos: citas personas (topošais vadītājs, pārstāvis, jaunietis, līderis). Liela daļa 

respondentu savos jauniešu centros darbojas pietiekami ilgstoši, lai sniegtu savā pieredzē balstītas atbildes uz 

anketas jautājumiem: vairāk nekā puse atbildējušo tajos darbojas ilgāk par 2 gadiem (skat. 1.attēlu): 

1.attēls: Respondentu darba stāžs pārstāvētajos jauniešu centros. 

Aptaujātie jauniešu centru darbinieki pirms patreizējā darba ir iesaistījušies daudzveidīgās aktivitātes, salīdzinoši 

lielāka daļa (deviņi) pirms tam strādājuši izglītības jomā. Tikai diviem respondentiem (abi ir jauniešu centru vadītāji) 

šis ir pirmais darbs. 

Jautājumam “Cik daudz laika jaunieši Centrā velta katrai no šīm aktivitāšu grupām (% no kopējā laika)?” tika 

piedāvāti šādi deviņi atbilžu varianti, piedāvājot procentuāli novērtēt, kāda daļa laika katram no tiem tiek veltīta: 

▪ Brīvā laika pavadīšana “brīvā gaisotnē”; 

▪ Radošā pašdarbība; 

▪ Neformālās izglītības aktivitātes; 

▪ JD/JLS organizēti pasākumi; 

▪ Brīvprātīgais darbs; 

▪ Nometnes; 

▪ Jaunu dalībnieku iesaistīšana; 

▪ Sociālā riska jauniešu iesaistīšana; 

▪ Sabiedriskā labuma darbs. 

Daļa respondentu šim jautājumam un arī turpmāk aplūkotajiem jautājumiem sniedza procentuālās atbildes, kuru 

summa pārsniedza vai nesasniedza 100%, t.i. visas veiktās aktivitātes pat vairākkārt it kā pārsniedza pieejamo 

laiku vai pilnībā to neaizņēma. Analīzē iegūtie rezultāti tika pārrēķināti, lai to kopsumma atbilstu 100% (skat. 

2.attēlu): 

2.attēls: Dažādām aktivitātēm veltītais laiks jauniešu centros. 

Atbilstoši iegūtajai analīzei Latvijas jauniešu centros populārākā aktivitāte (27% no kopējā laika) ir brīvā laika 

pavadīšana “brīvā gaisotnē”. Pārējo aktivitāšu sadalījums kopumā ir līdzīgs, 6 – 13% robežās. Tomēr, vērtējot 

10

3 3
4 4

1

> 4 gadi > 3 gadi > 2 gadi > 1 gads < 1 gads vēl nestrādā

6

7

8

8

9

9
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Nometnes

Sociālā riska jauniešu iesaistīšana

Jaunu dalībnieku iesaistīšana

Brīvprātīgais darbs

Radošā pašdarbība

Sabiedriskā labuma darbs

JD/JLS organizēti pasākumi

Neformālās izglītības aktivitātes

Brīvā laika pavadīšana “brīvā gaisotnē”
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individuāli pa atsevišķiem jauniešu centriem laika pavadīšanas aktivitātes krasi atšķiras. Daļa no jauniešu centriem 

norāda, ka “brīvā laika pavadīšana “brīvā gaisotnē”” aizņem pat 80% no visa laika (Vaidavas JC), kamēr citos tā 

aizņem tikai 10% (Ilūkstes BJC, Iecavas JC un Pļaviņu JS Ideja) vai pat tikai 8% (Skrundas JC). Ir jauniešu centri, 

kuros noteiktas aktivitātes aizņem lielāku daļu laika. Tā, piemēram, vietām nozīmīga daļa laika tiek veltīta JD/JLS 

organizētiem pasākumiem (50% no kopējā laika Ilūkstes BJC) vai brīvprātīgajam darbam (25% no kopējā laika 

Gulbenes JC Bāze). 

Apmierinātība ar jauniešu centru darbību tika vērtēta vairākos aspektos: 

▪ Centra apmeklētība; 

▪ Cilvēkresursu kapacitāte; 

▪ Finansiālās iespējas; 

▪ Aktivitāšu klāsts; 

▪ Centra nākotnes izredzes; 

▪ Programmas ietvaros pieejamie metodiskie materiāli. 

Katru no šiem aspektiem bija jānovērtē skalā no 1 līdz 5, kur 1 – neapmierinoši, 5 – ļoti apmierinoši. 3.attēlā ir 

atainots vidējais rezultāts, kas iegūts no visām 26 anketām: 

3.attēls: Jauniešu centru darbības vērtējums (1 – neapmierinoši, 5 – ļoti apmierinoši). 

Rezultāti liecina, ka kopumā jauniešu centru darbinieki salīdzinoši augstu vērtē centra nākotnes izredzes, kas 

apliecina, ka jauniešu centrus vismaz paši darbinieki uzskata par bērnu un jauniešu auditorijai nepieciešamiem. 

Salīdzinoši augstāk tiek vērtēti arī pieejamie metodiskie materiāli un centru apmeklētība. Savukārt viszemāko 

vērtējumu ieguvis aspekts “cilvēkresursu kapacitāte”, otrs zemāk vērtētais aspekts ir “finansiālās iespējas”. 

Atsevišķu jauniešu centru vērtējums var būt krasi atšķirīgs. Var pieņemt, ka to nosaka gan šo centru darbības 

individuālās īpatnības, gan arī aptaujājamo personu attieksme pret savu darbu un tā vidi. Tā, piemēram, kopumā 

ar centra darbību neapmierināts ir Vaidavas JC (anketu aizpildījis nevis vadītājs, bet pārstāvis). Tomēr nevienā 

anketā nav dots zems vērtējums tādam aspektam, kā “centra nākotnes izredzes” (zemākie vērtējumi – 3), savukārt 

nevienā anketā maksimālo vērtējumu nav saņēmuši aspekti “cilvēkresursu kapacitāte” un “finansiālās iespējas”. 

Virkne anketas jautājumu tika vērsta uz jauniešu centru darbības izvērtēšanas esamību un metodoloģiju. Uz 

jautājumu “Vai tiek veikta Centra darbības izvērtēšana” 23 no 26 respondentiem atbildēja “jā”. Atbilde “nē” bija 

divos gadījumos (Vaidavas JC un Valkas JC), atbilde “Daļēji” sniegta vienā gadījumā (Burtnieku JC). Jauniešu 

centru darbības izvērtējums pārsvarā tiek veikts reizi gadā vai reizi ceturksnī (skat. 4.attēlu): 

4.attēls: Jauniešu centru darbības izvērtējuma veikšanas biežums. 

Izvērtējumam tiek izmantoti tādi instrumenti kā jauniešu aptaujas (sešos jauniešu centros), apmeklētības datu 

apkopojumi (13 jauniešu centros) un pašizvērtējums (15 jauniešu centros). Jauniešu apmierinātību ar centra 

darbību vērtē 13 jauniešu centros, trijos to neveic, 12 to plāno veikt turpmāk. Plašākas aptaujas par vietējo 
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3.3

3.6

3.8

4.0

4.1
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iedzīvotāju apmierinātību ar jauniešu centru darbību veic četri jauniešu centri, 11 to neveic, 11 plāno to veikt 

turpmāk. 

Jautājumam “Kā Jūs raksturotu Centra mērķauditoriju pa vecuma posmiem (sadalījums %)?” bija šādi atbilžu 

varianti: 7-10 g.; 11-14 g.; 15-18 g.; 19-22 g.; 22-25 g.; Cits. Apkopojot visu anketu datus, tika iegūts 5.attēlā 

redzamais rezultāts: 

5.attēls: Jauniešu centru mērķauditorijas vecums. 

Lielākā daļa jauniešu centru mērķauditorijas ir pamatskolas un vidusskolas vecumā, aptuveni ceturtā daļa 

mērķauditorijas ir arī sākumskolas vecuma bērni. Pēcskolas vecuma jauniešu skaits ir būtiski mazāks. Atsevišķos 

jauniešu centros statistika ir atšķirīga: tā, piemēram, 7-10 gadus veci bērni Saulkrastu JIC sasniedz 80% no visu 

apmeklētāju skaita, kamēr Pļaviņu JC Ideja tādu ir tikai 1%. Iecavas Jauniešu centrā pēcskolas vecuma 

apmeklētāju skaits sasniedz ap 40%. 

Jautājumam “Kā Jūs raksturotu Centra mērķauditorijas piederību sociālajām grupām (sadalījums %)?” bija šādi 

atbilžu varianti: Talantīgie, aktīvie; Pasīvie; Sociālā riska jaunieši; Citi; Nav ne aktīvi, ne pasīvi, pa vidu - parastie 

jaunieši. Apkopojot anketu datus, tika iegūts 6.attēlā redzamais rezultāts: 

6.attēls: Jauniešu centru mērķauditorijas piederība sociālajām grupām. 

Tikai vienā anketā tika norādīts, ka ap 50% no jauniešiem uzskatāmi par “parastiem jauniešiem”, taču tā kā šie 

50% anketā tika norādīti papildus 100% jau uzskaitītajiem šī centra jauniešiem, šī sadaļa attēlā nav iekļauta. 

Kopumā liela daļa (37%) no jauniešu centru apmeklētājiem tiek uzskatīti par talantīgiem un aktīviem bērniem un 

jauniešiem. Aptuveni ceturtā daļa ir sociālā riska grupu jaunieši. Vērtējums individuālu jauniešu centru ietvaros 

krasi atšķiras, piemēram, Rogovkas MJIC uzskata, ka 95% apmeklētāju ir talantīgi un aktīvi jaunieši, kamēr Pļaviņu 

JC Ideja uzskata, ka tādi ir tikai 5%. Vērtējums par sociālā riska grupām piederīgu jauniešu īpatsvaru svārstās no 

5% (Pļaviņu JC Ideja) līdz 50% (Rūjienas JC). 

Deviņās anketās tika sniegta arī atbilde uz jautājumu “Ar kurām mērķa grupām tuvākajā nākotnē Centrs gribētu 

strādāt aktīvāk?”. Vairumā gadījumu (5) centri labprāt vairāk strādātu ar pasīvajiem, grūti iekustināmajiem 

jauniešiem. Ar sociālā riska grupā ietilpstošajiem jauniešiem labprāt strādātu divi no atbildējušiem jauniešu 

centriem, pa vienam – ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām, ar talantīgajiem un aktīvajiem jauniešiem, ar 15-20 

g.v. jauniešiem. Atbildot uz jautājumu “Cik daudz laika Centrs velta tieši darbam ar sociālā riska jauniešiem?” 

vidējais rezultāts ir 26%, tomēr individuāli tas svārstās no 0% (Rogovkas MJIC) līdz 70% (Jelgavas novada BJIIC). 

Anketēšanas ietvaros tika apzināts arī, kā jauniešu centri vērtē savu sadarbību ar dažādu veidu partneriem. 

Uzdotais jautājums bija: “Kā Jūs vērtējat Centra un partneru sadarbību šādos aspektos: (novērtēt skalā 1-5; 1-vāji, 

5-izcili)”. Tika vērtēta sadarbība ar šādiem partneriem: Pašvaldība; Vietējās izglītības iestādes; Vietējās NVO; 

Uzņēmumi; JSPA. Tika vērtēti šādi sadarbības aspekti: 

▪ Pieejamība, atsaucība; 

▪ Sadarbības kvalitāte; 

▪ Ieguldījumi sadarbībā; 

▪ Sadarbības regularitāte. 
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Kopumā, vērtējot sadarbību ar vietējo pašvaldību (jautājums: Kāda ir Centra sadarbības pieredze ar vietējo 

pašvaldību?) ir sniegtas atšķirīga konteksta atbildes, dažās norādot tikai sadarbības formas (iesaiste pašvaldības 

aktivitātēs, projektos), dažos sniegts vērtējums. Vērtējums ir atšķirīgs: Aizputes Ideju māja norāda, ka salīdzinoši 

negatīva ar dažiem izņēmumiem, kamēr vairāki citi jauniešu centri (Jelgavas novada BJIIC) uzskata, ka sadarbība 

ir ļoti laba. Kopumā visaugstāk tiek vērtēta sadarbība ar JSPA, savukārt viszemāk – ar uzņēmumiem un arī vietējām 

izglītības iestādēm. 7.attēlā redzamais datu apkopojums liecina, ka jauniešu centri uzskata, ka salīdzinoši 

atsaucīgākie un pieejamākie ir JSPA, savukārt mazāk pieejamas ir vietējās izglītības iestādes un jo īpaši – 

uzņēmumi. 

7.attēls: Jauniešu centru partneru pieejamība, atsaucība (1 – vāji, 5 – izcili). 

Atbilstoši 8.attēlā redzamajam anketu rezultātu apkopojumam visaugstāk tiek vērtēta sadarbības kvalitāte ar JSPA 

un viszemāk – ar uzņēmumiem un vietējām izglītības iestādēm: 

8.attēls: Jauniešu centru partneru sadarbības kvalitāte (1 – vāji, 5 – izcili). 

9.attēlā redzamais rezultāts liecina, ka JSPA ieguldījums sadarbībā tiek vērtēts visaugstāk, savukārt viszemāk – 

uzņēmumu ieguldījums, kā arī vietējo izglītības iestāžu ieguldījums. 

9.attēls: Jauniešu centru partneru ieguldījumi sadarbībā (1 – vāji, 5 – izcili). 

10.attēlā atainots, ka jauniešu centri kopumā vērtē, ka labākā sadarbības regularitāte ir ar JSPA un pašvaldībām, 

viszemāk vērtēta ir sadarbības regularitāte ar uzņēmumiem: 

1.attēls: Jauniešu centru partneru sadarbības regularitāte (1 – vāji, 5 – izcili). 
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Uz jautājumu “Vai Centra darbības nodrošināšanai būtu nepieciešams piesaistīt sponsoru un ziedotāju atbalstu?” 

16 jauniešu centri atbildējuši “Jā” un deviņi – “Nē”. Jautājumam “Kādas aktivitātes Jūs īstenojat, lai piesaistītu 

finansējumu Centra darbības nodrošināšanai?” tika piedāvāti šādi atbilžu varianti: 

▪ Uzrunājam ziedotājus (piekrītoši atbildēja 16); 

▪ Rakstām projektu pieteikumus (22); 

▪ Rīkojam ziedojumu kampaņas sociālajos tīklos (1); 

▪ Cits (2 – pašvaldība visu finansē, 1 – iznomā telpas). 

Vairāku anketas jautājumu ietvaros no dažādiem aspektiem tika vērtēta Latvijas-Šveices sadarbības programmas 

radītā ietekme. Jautājumam “Jūsuprāt, cik lielā mērā Centru attīstība Latvijas-Šveices programmas ietvaros sekmē, 

stimulē šādus aspektus (atzīmēt skalā 1-5; 1-nemaz nesekmē, 5-spēcīgi sekmē)” bija šādi atbilžu varianti: 

▪ Jaunieši reģionos kļūst aktīvāki; 

▪ Jaunieši neaizplūst no reģioniem; 

▪ Jaunieši aktīvāk iesaistās vietējā sabiedriskajā dzīvē; 

▪ Mazinās sociālā riska jauniešu skaits; 

▪ Vairojas izpratne par jaunatnes darbu vietējā sabiedrībā; 

▪ Veidojas jauni sabiedriski “projekti” un “iniciatīvas”; 

▪ Aktivizējas NVO sektors; 

▪ Pašvaldības vairāk uzmanības velta jaunatnes politikai un jauniešu atbalstam; 

▪ Jauniešu dzīves kvalitāte uzlabojas; 

▪ Dzīves kvalitāte reģionos uzlabojas. 

Apkopojot datus, tika iegūts 11.attēlā redzamais rezultāts: 

11.attēls: Jauniešu centru attīstības ietekme uz jauniešu aktivitātēm un dzīves veidu (1 – nemaz nesekmē, 

5 – spēcīgi sekmē). 

Kopumā aptaujātie jauniešu centru darbinieki uzskata, ka vislabvēlīgāko un pozitīvāko iespaidu jauniešu centru 

darbība atstāj uz reģionu jauniešu aktivitāti, kā arī jaunu sabiedrisko projektu un iniciatīvu attīstību un jauniešu 

dzīves kvalitāti. Maza ietekme jauniešu centriem, pašu darbinieku vērtējumā, ir uz jauniešu aizplūšanu prom no 

reģioniem kā arī uz sociālā riska jauniešu skaitu. 

Jautājumam “Kāda, Jūsuprāt, ir Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietekme uz (apvilkt skalā 1-5; 1-ietekmes 

nav, 5-spēcīga ietekme):” bija šādi atbilžu varianti: 

▪ JLS/JD profesionalitātes celšanu; 

▪ JLS/JD kapacitātes stiprināšanu; 

▪ Centru materiāltehnisko nodrošinājumu; 
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▪ Centru telpu, infrastruktūras attīstību; 

▪ Jauniešu izglītošanu; 

▪ Jauniešu nodarbinātības veicināšanu; 

▪ Sociālā riska jauniešu ieinteresēšanu; 

▪ Sociālā riska jauniešu integrēšana sabiedrībā; 

▪ Sociālās vienlīdzības veicināšanu; 

▪ Reģionu attīstību. 

Atbilstoši jauniešu centru darbinieku vērtējumam (skat. 12.attēlu) Latvijas-Šveices sadarbības programmas 

ietvaros lielākā pozitīvā ietekme ir bijusi uz jauniešu centru telpu un infrastruktūras attīstību, materiāltehniskā 

nodrošinājuma attīstību, šo centru darbinieku profesionalitātes celšanu. Salīdzinoši mazākā ietekme ir bijusi uz 

sociālā riska jauniešu integrēšanu sabiedrībā, šo jauniešu ieinteresēšanu un kopumā – uz jauniešu nodarbinātības 

veicināšanu. 

12.attēls: Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietekme uz jauniešu centru attīstību (1 – ietekmes nav, 

5 – spēcīga ietekme). 

Jautājumam “Lūdzu norādiet, cik bieži Jūsu Centrā tiek izmantoti šādi Latvijas-Šveices programmas ietvaros 

tapušie metodiskie materiāli (apvilkt vērtējumu skalā 1-5; 1-nekad, 5-bieži, regulāri):” bija šādi atbilžu varianti: 

▪ Audio grāmata par neformālo izglītību un tās metodēm; 

▪ Interaktīvs metodiskais materiāls par jauniešu grupu un komandas veidošanu un vadību jaunatnes darbā; 

▪ Interaktīvs metodiskais materiāls „Esi Uzņēmīgs”; 

▪ Stāstu stāstīšana kā pieeja un instruments darbā ar jauniešiem; 

▪ Pašizaugsmes un pašizziņas iespējas piedaloties neformālās izglītības aktivitātēs; 

▪ Āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu pedagoģija jaunatnes darbā; 

▪ Koučinga meža burvestīvas darbā ar jauniešiem; 

▪ Attīsti savas komunikācijas un prezentācijas prasmes; 

▪ Viss par Youthpass; 

▪ Metodiskais apmācību materiāls „Redzi citādāk!” reproducēšanai Braila rakstā; 

▪ Brauksi līdzi? Re, kur FORMULA! Rokasgrāmata jauniešu līdzdalības veicināšanai; 

▪ Koučinga ceļvedis, Jauniešu iniciatīvas un līdzdalība, Rokasgrāmata jauniešu līdzdalības atbalstam. 

Datu apkopojums, kas redzams 13.attēlā, liecina, ka kopumā metodisko materiālu nozīme netiek īpaši augstu 

vērtēta. Biežāk izmantotie ir materiāli “Pašizaugsmes un pašizziņas iespējas piedaloties neformālās izglītības 

aktivitātēs”, kā arī “Brauksi līdzi? Re, kur FORMULA! Rokasgrāmata jauniešu līdzdalības veicināšanai” un “Stāstu 

stāstīšana kā pieeja un instruments darbā ar jauniešiem”. Visretāk izmantots ir “Metodiskais apmācību materiāls 

„Redzi citādāk!” reproducēšanai Braila rakstā”, ko gan var skaidrot ar šī materiāla specifiku. 
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13.attēls: Latvijas-Šveices sadarbības programmas metodisko materiālu izmantošana (1 – nekad, 5 – 

bieži, regulāri). 

Savukārt jautājumam “Kā Jūs kopumā vērtējat augstāk minēto metodisko materiālu: (novērtēt skalā 1-5; 1-vāji, 5-

izcili)” bija šādi atbilžu varianti: 

▪ Lietderība ikdienas darbā; 

▪ Tēmu aktualitāte; 

▪ Kvalitāte; 

▪ Izmantošanas iespējas ilgtermiņā. 

Atbilstoši apkopotajiem rezultātiem (skat. 14.attēlu) jauniešu centru darbinieki uzskata, ka metodiskajiem 

materiāliem ir labas iespējas noderēt ilgtermiņā. Salīdzinoši viszemāk vērtēta ir metodisko materiālu tēmu 

aktualitāte, tomēr kopumā visu atbilžu variantu vērtējums ir labs. 

14.attēls: Latvijas-Šveices sadarbības programmas metodisko materiālu kopējais vērtējums (1 – vāji, 5 – 

izcili). 
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10. PIELIKUMS: JAUNIEŠU APTAUJAS 
ANKETA UN TĀS REZULTĀTI 

 ANKETA JAUNIEŠIEM 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Tavu viedokli par Jauniešu centru. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti 

tikai apkopotā veidā pētījumā par Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietekmi.  

Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 10 minūtes.  

Lūgums atbildes sniegt līdz š.g. 23.decembrim. 

1. Kuru Jauniešu Centru Tu apmeklē: 

____________________________________________________ 

2. Cik bieži Tu apmeklē Jauniešu Centru? (atzīmēt vienu atbildi) 

Katru dienu  

3-4 reizes nedēļā  

1-2 reizes nedēļā  

1-3 reizes mēnesī  

Retāk kā reizi mēnesī  

3. Tev patīk apmeklēt Jauniešu Centru, jo: (atzīmēt trīs galvenās atbildes) 

Te var forši pavadīt laiku  

Te var satikt jaunus draugus  

Te es esmu starp “savējiem”  

Te var uzzināt daudz ko jaunu un noderīgu  

Te var attīstīt un pilnveidot savu personību  

Te var piedalīties interesantos pasākumos un apmācībās  

Te ir “citādāk” nekā mājās  

Te var pats organizēt pasākumus  

Te mani uzklausa un sniedz atbalstu  

Te mani uzklausa un sniedz atbalstu  

Cits  

4. Lūdzu, novērtē šādus apgalvojumus: (novērtēt skalā 1-5, 1-nemaz nepiekrītu, 5-pilnībā piekrītu) 

 1 2 3 4 5 

Mūsu Jauniešu centrs ir aktīvs un radošs      

Mūsu Jauniešu centrs ir labi apmeklēts      

Mūsu Jauniešu centrs organizē pasākumus, kas ir noderīgi tieši 
jauniešiem 

     

Mūsu Jauniešu centrs organizē pasākumus, kas ir noderīgi visai 
vietējai sabiedrībai 

     

Mūsu Jauniešu centrs palīdz jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku      

Mūsu Jauniešu centrs pilnveido un attīsta jauniešu prasmes un 
zināšanas 

     

Mūsu Jauniešu centrs ir atvērts visiem jauniešiem      

5. Ko, Tavuprāt, vajadzētu uzlabot Jauniešu Centra darbā? (atzīmē visu svarīgo) 

Rīkot vairāk pasākumus  

Plašākas telpas  

Modernākas telpas  

Citu darba laiku (kādu ierakstiet pie atbildes cits)  
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Vairāk iespēju jauniešu iniciatīvu projektiem  

Vairāk darbinieku  

Citus darbiniekus  

Iesaistīt vairāk jauniešus  

Iesaistīt jauniešus no sociāli “nelabvēlīgas” vides  

Palīdzēt trūcīgiem jauniešiem  

Ciešāk sadarboties ar skolām, augstskolām u.c. izglītības iestādēm  

Viss šķiet ļoti labi  

6. Vai Tu plāno apmeklēt Jauniešu Centru arī turpmāk? 

Noteikti un vēl biežāk  

Noteikti, tāpat kā līdz šim  

Jā, bet retāk nekā līdz šim  

Vēl nezinu, grūti teikt  

Nē, vairāk nenākšu  

7. Tavuprāt, kāpēc citi jaunieši neapmeklē Jauniešu Centru? (atzīmē svarīgākos iemeslus) 

Nav laika  

Nav intereses  

Neapmierina Jauniešu Centra pasākumi un aktivitātes  

Neērts darba laiks  

Neiederas Centrā  

8. Kā Tu uzzini par Jauniešu Centra aktivitātēm un pasākumiem? (atzīmē nozīmīgākos kanālus) 

Uzzinu Jauniešu Centrā  

Uzzinu skolā  

No draugiem un paziņām  

Sociālajos tīklos  

Vietējos mēdijos (avīzes, portāli, TV)  

9. Kādos Jauniešu Centra pasākumos Tu esi piedalījies? (īsi nosauc visas apmācības u.c. aktivitātes) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. Kādus Jauniešu Centrā pieejamos izglītojošos materiālus Tu izmanto? (atzīmē visus izmantotos) 

Brošūras un bukletus  

Rokasgrāmatas  

Video materiālus un animācijas filmas  

Audio grāmatas  

Interaktīvos metodiskos materiālus  

Neizmantoju nevienu no augstā minētajiem  

11. Kādas zināšanas un prasmes Tu vēlētos pilnveidot, darbojoties Jauniešu Centrā? (atzīmē visus 

svarīgās) 

Vēlos izzināt un izprast sevi  

Komunikācijas prasmes  

Prezentēšanas un pārliecināšanas prasmes  

Projektu veidošanas un vadīšanas prasmes  

Radošumu un iniciatīvu  

Empātiju – saprast citus un palīdzēt tiem  

Digitālās prasmes  
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Amatniecības prasmes (profesionālās un praktiskās iemaņas)  

Cits  

12. Tavs vecums: ____________ 

13. Tavs dzimums: ___________ 

PALDIES! 

 

JAUNIEŠU APTAUJAS REZULTĀTI 

Darba ietvaros tika aptaujāti arī jaunieši, kuri apmeklē Jauniešu centrus. Kopumā tika aptaujāti 304 jaunieši, tajā 

skaitā 31 no Kurzemes, 117 no Latgales, 37 no Pierīgas, 69 no Vidzemes un 47 no Zemgales. Trīs jaunieši 

nenorādīja savu atrašanās reģionu. Vairums no aptaujātajiem jauniešiem apmeklē Jauniešu centru vairākas reizes 

nedēļā, 21,71% respondentu to apmeklē pat katru dienu (skat. 1.attēlu). Līdz ar to var uzskatīt, ka respondenti labi 

pārzina jauniešu centru darbību. 

1.attēls: “Cik bieži Tu apmeklē Jauniešu Centru?”. 

Izteikti lielākā daļa respondentu plāno apmeklēt Jauniešu centru ari turpmāk, tajā skaitā 39,14% no atbildējušiem 

vēlētos to darīt pat biežāk (skat. 2.attēlu). Tas liecina, ka vairums respondentu kopumā ir apmierināti ar Jauniešu 

centru darbību un vēlas šeit uzturēties. 

2.attēls: “Vai Tu plāno apmeklēt Jauniešu Centru arī turpmāk?”. 

Par Jauniešu centrā notiekošajām aktivitātēm un pasākumiem lielākā daļa respondentu uzzina tieši pašā Jauniešu 

centrā, to apmeklējot (62,83% respondentu). Daudzi šo informāciju iegūst arī no draugiem un paziņām (58,55%), 

kā arī sociālajos tīklos (50,33%). Daudz retāk ar notiekošo Jauniešu centros uzzina skolā (17,11%) vai no vietējiem 

mēdijiem (6,91%) (skat. 3.attēlu): 

3.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Kā Tu uzzini par Jauniešu Centra aktivitātēm un pasākumiem?”. 

Būtiskākais iemesls Jauniešu centra apmeklējumam ir tas, ka šeit var patīkami pavadīt laiku (73,36% sniegto 

atbilžu). Otrs biežāk nosauktais iemesls ir “Te var piedalīties interesantos pasākumos un apmācībās” (48,36% 

sniegto atbilžu) (skat. 4.attēlu): 

13.82% 13.82%

23.36%
27.30%

21.71%

Retāk, kā reizi
mēnesī

1-3 reizes
mēnesī

1-2 reizes
nedēļā

3-4 reizes
nedēļā

Katru dienu

1.32%
5.92% 4.28%

49.34%

39.14%

Nē, vairāk
nenākšu

Vēl nezinu,
grūti teikt

Jā, bet retāk
nekā līdz šim

Noteikti, tāpat
kā līdz šim

Noteikti un vēl
biežāk

62.83%

17.11%

58.55%

50.33%

6.91%

Uzzinu Jauniešu Centrā

Uzzinu skolā

No draugiem un paziņām

Sociālajos tīklos

Vietējos mēdijos (avīzes, portāli, TV)
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4.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Tev patīk apmeklēt Jauniešu Centru, jo…”. 

Uz jautājumu “Kādas zināšanas un prasmes Tu vēlētos pilnveidot, darbojoties Jauniešu Centrā?” visbiežāk 

sniegtās atbildes ir “radošumu un iniciatīvu” (49,34%) un “komunikācijas prasmes” (46,71%). Salīdzinoši neliela 

daļa saskata, ka Jauniešu centriem būtu jāveicina praktiskās iemaņas – tikai 17,43% uzskata, ka šeit būtu jāattīsta 

amatniecības prasmes un tikai 21,71% - ka šeit būtu jāpadziļina digitālās prasmes (skat. 5.attēlu): 

5.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Kādas zināšanas un prasmes Tu vēlētos pilnveidot, darbojoties 

Jauniešu Centrā?”. 

Vērtējot iemeslus, kādēļ Jauniešu centru neapmeklē citi jaunieši, respondenti visbiežāk norāda, ka par iemeslu 

tam varētu būt tas, ka nav laika (58,55%) un nav intereses (56,91%). Reti kurš uzskata, ka par iemeslu varētu 

kalpot neapmierinātība ar Jauniešu centra pasākumiem un aktivitātēm – šādi uzskata tikai 8,22% no 

respondentiem (skat. 6.attēlu): 

 

73.36%

24.01%

37.83%

34.54%

34.87%

48.36%

21.38%

25.99%

18.42%

11.18%

4.28%

Te var forši pavadīt laiku

Te var satikt jaunus draugus

Te es esmu starp “savējiem”

Te var uzzināt daudz ko jaunu un noderīgu

Te var attīstīt un pilnveidot savu personību

Te var piedalīties interesantos pasākumos un
apmācībās

Te ir “citādāk” nekā mājās

Te var pats organizēt pasākumus

Te mani uzklausa un sniedz atbalstu

Te ir pieeja datoram, internetam utt.

Cits

32.57%

46.71%

37.83%

33.88%

49.34%

21.38%

21.71%

17.43%

4.93%

Vēlos izzināt un izprast sevi

Komunikācijas prasmes

Prezentēšanas un pārliecināšanas prasmes

Projektu veidošanas un vadīšanas prasmes

Radošumu un iniciatīvu

Empātiju – saprast citus un palīdzēt tiem

Digitālās prasmes

Amatniecības prasmes (profesionālās un
praktiskās iemaņas)

Cits
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6.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Tavuprāt, kāpēc citi jaunieši neapmeklē Jauniešu Centru?”. 

Aptaujas ietvaros tika apzināts, kurus no Jauniešu centros pieejamajiem izglītojošiem materiāliem respondenti 

izmanto visbiežāk. Visbiežāk izvēlētā atbilde ir “neizmantoju nevienu no augstāk minētajiem” (46,38%), savukārt 

visbiežāk izmantotie ir brošūras un bukleti (28,62%) un video materiāli un animācijas filmas (28,29%). (skat. 

7.attēlu): 

7.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Kādus Jauniešu Centrā pieejamos izglītojošos materiālus Tu 

izmanto?”. 

Respondenti atbildēja uz virkni jautājumu, kuru ietvaros viņi tika lūgti novērtēt dažādus Jauniešu centru darbības 

aspektus. Visi aspekti kopumā tika novērtēti ļoti pozitīvi ar salīdzinoši nelielām niansēm. 

Apgalvojumam “Mūsu Jauniešu centrs ir aktīvs un radošs” pilnībā piekrita 59,54% respondentu – tikai divi no 

septiņiem vērtētajiem aspektiem tika vēl vairāk atbalstīti (skat. 8.attēlu): 

8.attēls: Sniegtais vērtējums apgalvojumam “Mūsu Jauniešu centrs ir aktīvs un radošs”. 

 

Apgalvojumam “Mūsu Jauniešu centrs ir labi apmeklēts” pilnībā piekrīt 37,50% respondentu – līdz ar to šim 

apgalvojumam pilnībā piekrīt salīdzinoši mazāk respondentu nekā visiem pārējiem apgalvojumiem (skat. 9.attēlu): 

  

58.55%

56.91%

8.22%

10.20%

17.11%

Nav laika

Nav intereses

Neapmierina Jauniešu Centra pasākumi un
aktivitātes

Neērts darba laiks

Neiederas Centrā

28.62%

11.84%

28.29%

4.93%

12.50%
46.38%

Brošūras un bukletus

Rokasgrāmatas

Video materiālus un animācijas filmas

Audio grāmatas

Interaktīvos metodiskos materiālus

Neizmantoju nevienu no augstāk minētajiem

1.97% 2.96%
11.51%

24.01%

59.54%

1 - pilnīgi
nepiekrītu

2 3 4 5 - pilnīgi piekrītu
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9.attēls: Sniegtais vērtējums apgalvojumam “Mūsu Jauniešu centrs ir labi apmeklēts”. 

Apgalvojumam “Mūsu Jauniešu centrs organizē pasākumus, kas ir noderīgi tieši jauniešiem” pilnībā piekrīt 58,55% 

respondentu – vēl vairāk tika atbalstīti trīs no septiņiem vērtētajiem aspektiem (skat. 10.attēlu): 

10.attēls: Sniegtais vērtējums apgalvojumam “Mūsu Jauniešu centrs organizē pasākumus, kas ir noderīgi 

tieši jauniešiem”. 

Apgalvojumam “Mūsu Jauniešu centrs organizē pasākumus, kas ir noderīgi visai vietējai sabiedrībai” pilnībā piekrīt 

40,13% respondentu. No septiņiem vērtētajiem aspektiem šis ir otrs zemāk atbalstītais. (skat. 11.attēlu): 

11.attēls: Sniegtais vērtējums apgalvojumam “Mūsu Jauniešu centrs organizē pasākumus, kas ir noderīgi 

visai vietējai sabiedrībai”. 

Apgalvojumam “Mūsu Jauniešu centrs palīdz jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku” pilnībā piekrīt 60,86% 

respondentu. Tikai viens aspekts tika atbalstīts vēl vairāk, nekā šis aspekts (skat. 12.attēlu): 

12.attēls: Sniegtais vērtējums apgalvojumam “Mūsu Jauniešu centrs palīdz jauniešiem saturīgi pavadīt 

brīvo laiku”. 

1.64%

8.22%

18.75%

33.88% 37.50%

1 - pilnīgi
nepiekrītu

2 3 4 5 - pilnīgi piekrītu

1.97%
5.59% 8.22%

25.66%

58.55%

1 - pilnīgi nepiekrītu 2 3 4 5 - pilnīgi piekrītu

1.64%

9.87%

21.05%

27.30%

40.13%

1 - pilnīgi nepiekrītu 2 3 4 5 - pilnīgi piekrītu

1.32%
5.59%

10.53%

21.71%

60.86%

1 - pilnīgi
nepiekrītu

2 3 4 5 - pilnīgi piekrītu
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Apgalvojumam “Mūsu Jauniešu centrs pilnveido un attīsta jauniešu prasmes un zināšanas” pilnībā piekrīt 50,99% 

respondentu – tikai diviem aspektiem šis rādītājs ir vēl zemāks (skat. 13.attēlu): 

13.attēls: Sniegtais vērtējums apgalvojumam “Mūsu Jauniešu centrs pilnveido un attīsta jauniešu 

prasmes un zināšanas”. 

Visizteiktāk respondenti ir atbalstījuši tēzi “Mūsu Jauniešu centrs ir atvērts visiem jauniešiem”, kam pilnībā piekrīt 

74,67% respondentu (skat. 14.attēlu): 

14.attēls: Sniegtais vērtējums apgalvojumam “Mūsu Jauniešu centrs ir atvērts visiem jauniešiem”. 

Respondentiem tika piedāvāts novērtēt, kādos virzienos visdrīzāk būtu jāveic uzlabojumi Jauniešu centra darbā. 

Neviens no atbilžu variantiem neguva īpaši lielāku atbalstu nekā citi un populārākie bija šādi: “Plašākas telpas” 

(35,20%), “iesaistīt vairāk jauniešus” (34,87%) un “Rīkot vairāk pasākumus” (32,89%). Salīdzinoši reti tika 

piedāvāts uzlabot šādus aspektus: “(vajag) citus darbiniekus” (3,29%), “(vajag) citu darba laiku” (8,55%) (skat. 

15.attēlu): 

15.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Ko, Tavuprāt, vajadzētu uzlabot Jauniešu Centra darbā?”. 

 

 

  

1.32%
7.24%

13.82%

26.64%

50.99%

1 - pilnīgi
nepiekrītu

2 3 4 5 - pilnīgi piekrītu

1.97% 2.96%
7.57%

12.83%

74.67%

1 - pilnīgi
nepiekrītu

2 3 4 5 - pilnīgi piekrītu

32.89%

35.20%

27.96%

8.55%

22.37%

13.49%

3.29%

34.87%

10.86%

15.79%

29.28%

27.96%

Rīkot vairāk pasākumus

Plašākas telpas

Modernākas telpas

Citu darba laiku

Vairāk iespēju jauniešu iniciatīvu projektiem

Vairāk darbinieku

Citus darbiniekus

Iesaistīt vairāk jauniešus

Iesaistīt jauniešus no sociāli “nelabvēlīgas” vides

Palīdzēt trūcīgiem jauniešiem

Ciešāk sadarboties ar skolām, augstskolām u.c.…

Viss šķiet ļoti labi
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11. PIELIKUMS: PAŠVALDĪBU 
APTAUJAS ANKETA UN TĀS 
REZULTĀTI 

JAUTĀJUMI PAŠVALDĪBU PĀRSTĀVJIEM 

Labdien!  

Šobrīd tiek veikts pētījums par Latvijas – Šveices sadarbības programmu “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 

attālos vai mazattīstītos reģionos”, kuras ietvaros Jūsu pārstāvētajā pašvaldībā darbojas jauniešu centrs. Aptaujas 

mērķis ir noskaidrot pašvaldības viedokli par jauniešu centra darbību un tā ietekmi uz jauniešiem. 

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā pētījumā par Latvijas – Šveices sadarbības 

programmas ietekmi.  

Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 15 minūtes.  

Lūdzam atbildes sniegt līdz š.g. 20.janvārim. 

1. Norādiet, lūdzu, Jūsu pārstāvēto pašvaldību 

____________________________________________________ 

 

2. Norādiet, lūdzu, TRĪS galvenos izaicinājumus, kuri Jūsu pašvaldībai ir būtiski jaunatnes jomā. 

a.  _________________________________________________________________________________  

b.  _________________________________________________________________________________  

c.  _________________________________________________________________________________  

3. Cik svarīga, Jūsuprāt, ir jauniešu centra darbība Jūsu pašvaldībā? 

Ļoti svarīga  

Drīzāk svarīga  

Drīzāk nav svarīga  

Nemaz nav svarīga  

Grūti pateikt  

4. Kā Jūs vērtējat jauniešu centra darbību Jūsu pašvaldībā? 

Izcili  

Labi  

Varētu būt labāk  

Vāji  

Grūti pateikt  

5. Kādi, Jūsuprāt, ir jauniešu galvenie ieguvumi no jauniešu centra darbības? (atzīmējiet 3 galvenos 

ieguvumus) 

Saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas  

Jaunieši iegūst draugus un “kontaktus”  

Neformālā izglītība (mācīšanās darot, jauniešu iniciatīvas, līdzdalība, u.c.)  

Brīvprātīgā darba pieredze  

Jaunieši tiek sagatavoti “darba dzīvei - reālai dzīvei”  

Jaunieši tiek sagatavoti studijām  

Jaunieši apgūst nozīmīgas personīgās prasmes (komunikācija, iniciatīva, 
uzņēmība, u.c.)  

Jaunieši iesaistās vietējās sabiedriskajās aktivitātēs  

6. Kādi, Jūsuprāt, ir pašvaldības galvenie ieguvumi no jauniešu dalības vietējā jauniešu centrā? 
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 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

7. Vai ir vērojama lielāka aktivitāte pašvaldības sabiedriskajā dzīvē no to jauniešu puses, kuri darbojas 

jauniešu centrā? (var atzīmēt vairākas atbildes) 

Jā, aktīvāk iesaistās skolēnu domē, pašpārvaldē  

Jā, aktīvāk līdzdarbojas jauniešu projektu pieteikumu izstrādē, īstenošanā  

Jā, aktīvāk sadarbojas ar pašvaldību   

Nē, iesaiste jauniešu centrā neietekmē jauniešu sabiedrisko aktivitāti  

Nav viedoklis  

8. Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram Jūsu pašvaldībā? (atzīmēt skalā, kur 4 ir ļoti 

svarīga loma, bet 1 – vismazāk svarīgā)  

 1 2 3 4 

Izglītojoša (neformālā izglītība)     

Sociāla (sociālā riska jauniešu iesaistīšana)     

Sabiedriska (jauniešu iesaistīšana sabiedriskajos procesos)     

Izklaidējoša (saturīga brīvā laika pavadīšana ar citiem jauniešiem)     

9. Vai, Jūsuprāt, jauniešu centra darbība palīdz risināt sociālās problēmas Jūsu pašvaldībā? 

Būtiski palīdz  

Drīzāk palīdz  

Drīzāk nepalīdz  

Nemaz nepalīdz  

Jauniešu Centra darbība nav attiecināma uz sociālo jomu  

Grūti pateikt  

10. Lūdzu, norādiet būtiskākās sociālās problēmas, kuras palīdz risināt jauniešu centrs! (ja tādu nav, 

lūdzu pārejiet pie nākamā jautājuma) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

11. Ņemot vērā, ka pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu jauniešu centram, kādus rezultātus Jūs 

sagaidāt no jauniešu centra darbības? 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

12. Jūsuprāt, kuros aspektos jāstiprina jauniešu centra darbība Jūsu pašvaldībā? (atzīmējiet 3 

būtiskākos aspektus) 

Jauniešu centra aktivitāte  

Jauniešu centra apmeklētība  

Darbinieku skaits  

Darbinieku kvalifikācija  

Pašvaldības finansiāls atbalsts  

Papildu finansējuma piesaiste (valsts, dažādu fondu, ziedotāju)  

Sadarbība ar skolām   

Sadarbība ar sociālo dienestu  

Sabiedrības informētība  

Cits:…….  

13. Vai Jūsu pašvaldība plāno palielināt finansējumu jauniešu centra atbalstam? 

Jā, sākot ar 2017. gadu  
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Jā, sākot ar 2018. gadu  

Neplānojam tuvākajos 1-3 gados, jo nav tādas vajadzības  

Neplānojam tuvākajos 1-3 gados, jo nav tādu iespēju  

Nevaru atbildēt   

14. Kāda, Jūsuprāt, ir Latvijas-Šveices sadarbības programmas, kuras ietvaros ir atvērti / renovēti 

jauniešu centri, ietekme uz (atzīmēt skalā 1-5; 1-ietekmes nav, 5-spēcīga ietekme): 

 1 2 3 4 5 

Profesionalitātes paaugstināšanu darbā ar jaunatni iesaistītajiem speciālistiem      

Centru materiāltehnisko nodrošinājumu      

Centru telpu, infrastruktūras uzlabošanu      

Jauniešu izglītošanu / kompetenču attīstīšanu      

Jauniešu nodarbinātības veicināšanu      

Sociālā riska jauniešu integrēšanu sabiedrībā      

Reģiona / novada attīstību      

15. Kādi citi būtiski komentāri un/vai ieteikumi par darbu ar jaunatni Jūsu pašvaldībā: 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

PALDIES! 
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 PAŠVALDĪBU PĀRSTĀVJU APTAUJAS REZULTĀTI 

Darba ietvaros tika aptaujāti 27 dažādu pašvaldību pārstāvji, tajā skaitā četri no Kurzemes, deviņi no Latgales, trīs 

no Pierīgas, seši no Vidzemes un pieci no Zemgales. Uz jautājumu “Norādiet, lūdzu, TRĪS galvenos izaicinājumus, 

kuri Jūsu pašvaldībai ir būtiski jaunatnes jomā” tika piedāvāti daudzveidīgi atbilžu varianti, kurus var grupēt šādi: 

▪ Finansējuma trūkums; 

▪ Cilvēkresursu trūkums; 

▪ Laika resursu trūkums; 

▪ Infrastruktūras nepietiekamība; 

▪ Pašu jauniešu attieksme; 

▪ Jauniešu nodarbinātība; 

▪ Jauniešu noturēšana pašvaldībā; 

▪ Kā arī liels skaits citu tēmu 

Jautājumam “Cik svarīga, Jūsuprāt, ir jauniešu centra darbība pašvaldībā?” tika piedāvāti vairāki atbilžu varianti: 

▪ Nemaz nav svarīga; 

▪ Drīzāk nav svarīga; 

▪ Drīzāk svarīga; 

▪ Ļoti svarīga; 

▪ Grūti pateikt. 

Vairāk nekā 2/3 no respondentiem uzskata, ka pašvaldībai jauniešu centra darbība ir ļoti svarīga un tikai atsevišķi 

respondenti uzskata pretēji (skat. 1.attēlu). 

1.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Cik svarīga, Jūsuprāt, ir jauniešu centra darbība pašvaldībā?”, 

%. 

Jauniešu centru darbība kopumā tiek vērtēta pozitīvi (skat. 2.attēlu). Gandrīz 2/3 (62,96%) respondentu 

jautājumam “Kā Jūs vērtējat jauniešu centra darbību pašvaldībā?” izvēlējās atbildi “Labi’, un 22,22%: atbildes 

variantu “Izcili”. Tikai neliela daļa respondentu (11,11%) izvēlējās atbildes variantus “Vāji” un “Varētu būt labāka”. 

2.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Kā Jūs vērtējat jauniešu centra darbību pašvaldībā?”, %. 

 

Uz jautājumu “Kādi, Jūsuprāt, ir jauniešu galvenie ieguvumi no jauniešu centra darbības?” visbiežāk izvēlētās 

atbildes bija: “Neformālā mācīšanās”, “Saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī “Iespēja jauniešu 

pašorganizācijas iniciatīvām”: katru no tām atbalstīja 77,78% respondentu (skat. 3.attēlu). 

3,70
7,41

62,96

22,22

3,70

Vāji Varētu būt labāka Labi Izcili Grūti pateikt

7.41
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Drīzāk nav
svarīga
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3.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Kādi, Jūsuprāt, ir jauniešu galvenie ieguvumi no jauniešu centra 

darbības?”. 

Uz atvērtā tipa jautājumu “Kādi, Jūsuprāt, ir pašvaldības galvenie ieguvumi no jauniešu dalības vietējā jauniešu 

centrā?” saņemtas daudzveidīgas atbildes, tomēr visbiežāk  minētās tēzes ir “jaunieši ir nodarbināti”, “Saturīgi tiek 

pavadīts brīvais laiks”, “Pieaug jauniešu sociālā aktivitāte”. Jautājumam “Vai ir vērojama lielāka aktivitāte 

pašvaldības sabiedriskajā dzīvē no to jauniešu puses, kuri darbojas jauniešu centrā?” bija vairāki atbilžu varianti: 

▪ Jā, aktīvāk iesaistās skolēnu domē, pašpārvaldē; 

▪ Jā, aktīvāk līdzdarbojas jauniešu iniciatīvu īstenošanā; 

▪ Jā, aktīvāk sadarbojas ar pašvaldību; 

▪ Nezinu / nav viedoklis. 

Respondenti kopumā uzskata, ka darbošanās jauniešu centrā palielina jauniešu aktivitāti, jo īpaši dažādu iniciatīvu 

īstenošanā (skat.4.attēlu). 

4.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Vai ir vērojama lielāka aktivitāte pašvaldības sabiedriskajā dzīvē 

no to jauniešu puses, kuri darbojas jauniešu centrā?)”. 

Uz jautājumu “Vai, Jūsuprāt, jauniešu centra darbība palīdz risināt sociālās problēmas Jūsu pašvaldībā?” sniegtās 

atbildes pārsvarā ir pozitīvas: atbilžu variantus “Drīzāk palīdz” un “Būtiski palīdz” izvēlējušies 81,48% respondentu 

(skat. 5.attēlu). 
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5.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Vai, Jūsuprāt, jauniešu centra darbība palīdz risināt sociālās 

problēmas Jūsu pašvaldībā?”. 

Pašvaldību pārstāvji snieguši atšķirīgas atbildes uz jautājumu “Lūdzu, norādiet būtiskākās sociālās problēmas, 

kuras palīdz risināt jauniešu centrs!”, tajā skaitā tādas atbildes, kā: 

▪ Nodarbinātība; 

▪ Sociālā atstumtība, vientulība; 

▪ Atbalsts ģimenē; 

▪ Komunikatīvo prasmju attīstība; 

▪ Lietderīgi pavadīts brīvais laiks. 

Uz jautājumu “Ņemot vērā, ka pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu jauniešu centram, kādus rezultātus Jūs 

sagaidāt no jauniešu centra darbības?” sniegtās atbildes ietver šādus variantus: 

▪ Labāk organizēts darbs ar jauniešiem; 

▪ Lokālpatriotisms; 

▪ Jauniešu iniciatīvas un aktivitātes veicināšana; 

▪ Sadarbība ar citām organizācijām pašvaldībā; 

▪ Drošāka sociālā vide; 

▪ Aktīvāka jaunatnes līdzdalība pašvaldības politikas veidošanā. 

Jautājumam “Jūsuprāt, kuros aspektos jāstiprina jauniešu centra darbība Jūsu pašvaldībā?” tika piedāvāti šādi 

atbilžu varianti: 

▪ Darbinieku kvalifikācija; 

▪ Darbinieku skaits; 

▪ Jauniešu centra aktivitāte; 

▪ Jauniešu centra apmeklētība; 

▪ Papildu finansējuma piesaiste (valsts, dažādu fondu, ziedotāju); 

▪ Pašvaldības finansiālais atbalsts; 

▪ Sabiedrības informētība; 

▪ Sadarbība ar skolām; 

▪ Sadarbība ar sociālo dienestu. 

Visbiežāk minētā atbilde uz šo jautājumu bija “Papildu finansējuma piesaiste”, ko minēja 62,96% aptaujāto 

pašvaldību pārstāvju (skat. 6.attēlu). 

6.attēls: Vērtējums tēzei “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? (Izglītojoša 

(neformālā izglītība))”, %. 

0.00

7.41

51.85

29.63

11.11

Nepalīdz Drīzāk nepalīdz Drīzāk palīdz Būtiski palīdz Grūti pateikt

14.81
25.93
25.93
25.93

29.63
29.63

40.74
44.44

62.96

Pašvaldības finansiālais atbalsts
Jauniešu centra aktivitāte

Sabiedrības informētība
Sadarbība ar sociālo dienestu

Darbinieku kvalifikācija
Jauniešu centra apmeklētība

Sadarbība ar skolām
Darbinieku skaits

Papildu finansējuma piesaiste (valsts,…



JSPA | Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietekmi uz vietējo sabiedrību   262 

©
 D

y
n
a
m

ic
 U

n
iv

e
rs

it
y
, 
2
0
1
7

 

 

Uz jautājumu “Vai Jūsu pašvaldība plāno palielināt finansējumu jauniešu centra atbalstam?” 44,44% aptaujāto 

pašvaldību pārstāvju nevarēja atbildēt. Savukārt atbildējušie visbiežāk norādīja, ka jau 2017.gadā jauniešu centrs 

saņems lielāku finansējumu (29,63%) (skat. 7.attēlu). 

7.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Vai Jūsu pašvaldība plāno palielināt finansējumu jauniešu centra 

atbalstam?”, %. 

Virkne jautājumu bija veltīti lai izzinātu pašvaldību pārstāvju uzskatus par jauniešu centru darbības potenciālo 

nozīmi un lomu. Uz jautājumu “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? Izglītojoša 

(neformālā izglītība)” lielākā daļa (59,26%) pašvaldības pārstāvju piekrita (skat. 8.attēlu). 

8.attēls: Vērtējums tēzei “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? (Izglītojoša 

(neformālā izglītība))”, % 

 

Tēzei “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? Sociāla (sociālā riska jauniešu iesaistīšana)” 

pārsvarā ir neitrālas atbildes – visbiežāk izvēlēts 3 baļļu vērtējums (40,74% respondentu) (skat. 9.attēlu). 

9.attēls: Vērtējums tēzei “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? (sociālā riska 

jauniešu iesaistīšana)”, %. 

Tēzei “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? Sabiedriska (jauniešu iesaistīšana 

sabiedriskajos procesos)” kopumā ir sniegts pārliecinošs atbalsts – 4 baļļu vērtējumu izvēlējās 66,67% 

respondentu (skat. 10.attēlu). 
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10.attēls: Vērtējums tēzei “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? (jauniešu 

iesaistīšana sabiedriskajos procesos)”, %. 

Attieksme pret tēzi “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? Izklaidējoša (saturīga brīvā 

laika pavadīšana ar citiem jauniešiem)” arī tika pārliecinoši atbalstīta – 4 baļļu vērtējums saņēma 40,74% (skat. 

11.attēlu). 

11.attēls: Vērtējums tēzei “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? Izklaidējoša 

(saturīga brīvā laika pavadīšana ar citiem jauniešiem)”, %. 

Virkne jautājumu bija veltīti, lai apzinātu Latvijas – Šveices sadarbības programmas, kuras ietvaros tika atvērti vai 

renovēti jauniešu centri, ietekme uz dažādiem pašvaldības attīstības aspektiem. Kopumā respondenti atbalsta tēzi, 

ka sadarbības programmas ietvaros ir radīta būtiska ietekme uz profesionalitātes paaugstināšanu darbā ar jaunatni 

iesaistītajiem speciālistiem, lai gan atbalsts šai tēzei nav spilgti izteikts (skat. 12.attēlu). 

12.attēls: Attieksme pret tēzi “Latvijas – Šveices sadarbības programma atstājusi lielu Ietekmi uz 

profesionalitātes paaugstināšanu darbā ar jaunatni iesaistītajiem speciālistiem”, %. 

Respondenti izteikti atbalsta tēzi, ka sadarbības programmas ietvaros ir būtiski mainīts (uzlabots) jaunatnes centru 

materiāltehniskais nodrošinājums – šai tēzei pilnībā piekrīt 48,15% respondentu (skat. 13.attēlu). 
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13.attēls: Attieksme pret tēzi “Latvijas – Šveices sadarbības programma atstājusi lielu Ietekmi uz 

jaunatnes centru materiāltehnisko nodrošinājumu”, %. 

Vēl izteiktāk respondenti atbalsta tēzi, ka sadarbības programmas ietvaros ir notikuši būtiski centru telpu un 

infrastruktūras uzlabojumi– šai tēzei pilnībā piekrīt 66,67% respondentu (skat. 14.attēlu). 

14.attēls: Attieksme pret tēzi “Latvijas – Šveices sadarbības programma atstājusi lielu Ietekmi uz 

jaunatnes centru telpu, infrastruktūras uzlabošanu”, %. 

Respondenti kopumā atbalsta tēzi, ka sadarbības programmas ietvaros ir atstāta liela ietekme uz jauniešu 

izglītošanu un kompetenču attīstīšanu lai gan šai tēzei atbalsts ir ievērojami mazāk izteikts. Pilnībā šai tēzei piekrīt 

29,63% respondentu (skat. 15.attēlu). 

15.attēls: Attieksme pret tēzi “Latvijas – Šveices sadarbības programma atstājusi lielu Ietekmi uz jauniešu 

izglītošanu un kompetenču attīstīšanu”, %. 

Respondenti īpaši neatbalsta tēzi, ka sadarbības programmas ietvaros būtu atstāta liela ietekme uz jauniešu 

nodarbinātības veicināšanu. Pilnībā šai tēzei piekrīt tikai 3,70% respondentu (skat. 16.attēlu). 
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16.attēls: Attieksme pret tēzi “Latvijas – Šveices sadarbības programma atstājusi lielu Ietekmi uz jauniešu 

nodarbinātības veicināšanu”, %. 

Apgalvojumam, ka sadarbības programmas ietvaros būtu atstāta liela ietekme uz sociālā riska jauniešu 

integrēšanu sabiedrībā respondenti kopumā piekrīt, tajā skaitā 25,93% tai piekrīt pilnībā (skat. 17.attēlu). Tomēr 

7,41% respondentu šai tēzei nepiekrīt pilnībā. 

17.attēls: Attieksme pret tēzi “Latvijas – Šveices sadarbības programma atstājusi lielu Ietekmi uz sociālā 

riska jauniešu integrēšanu sabiedrībā”, %. 

Respondenti kopumā piekrīt arī apgalvojumam, ka sadarbības programmas ietvaros būtu atstāta liela ietekme uz 

reģiona un novada attīstību. Tam pilnībā piekrīt 25,93% respondentu (skat. 18.attēlu). 

18.attēls: Attieksme pret tēzi “Latvijas – Šveices sadarbības programma atstājusi lielu Ietekmi uz reģiona 

un novada attīstību”, %. 
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12. PIELIKUMS: IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 
APTAUJAS ANKETA UN TĀS 
REZULTĀTI 

 ANKETA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 

Labdien! 

Šobrīd tiek veikts pētījums par Latvijas – Šveices sadarbības programmu “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 

attālos vai mazattīstītos reģionos”, kuras ietvaros Jūsu pārstāvētajā pašvaldībā darbojas jauniešu centrs. Aptaujas 

mērķis ir noskaidrot pašvaldības izglītības iestādes viedokli par jauniešu centra darbību un tā ietekmi uz 

jauniešiem. 

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā pētījumā par Latvijas – Šveices sadarbības 

programmas ietekmi.  

Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 10 minūtes. Lai iesniegtu anketu, spiediet pogu SUBMIT. 

Lūdzam atbildes sniegt līdz š.g. 20. janvārim. 

1. Norādiet, lūdzu, Jūsu pārstāvēto novadu:  

_______________________________________________ 

2. Norādiet, lūdzu, Jūsu pārstāvēto izglītības iestādi: 

_______________________________________________ 

3. Nosauciet, lūdzu, kādas ir brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem Jūsu pašvaldībā: 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

4. Cik svarīga, Jūsuprāt, ir jauniešu centra darbība pašvaldībā? 

Ļoti svarīga  

Drīzāk svarīga  

Drīzāk nav svarīga  

Nemaz nav svarīga  

Grūti pateikt  

5. Kā Jūs vērtējat jauniešu centra darbību pašvaldībā? 

Izcili  

Labi  

Varētu būt labāk  

Vāji  

Grūti pateikt  

6. Par kādām jauniešu centra aktivitātēm Jūs zināt/esat dzirdējis? (iespējami vairāki atbilžu varianti) 

Brīvā laika pavadīšana jauniešiem  

Neformālā izglītība jauniešiem  

Jauniešu iniciatīvu projekti  

Jauniešu brīvprātīgais darbs  

Jauniešu mobilitāte  

Informācija par jauniešu iespējām  

Materiāli darbam ar jauniešiem  
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Apmācības jaunatnes darbiniekiem  

Cits  

7. Lūdzu, īsi raksturojiet, kāda ir Jūsu skolas pašreizējā sadarbība ar jauniešu centru?  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

8. Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? (atzīmēt skalā, kur 4 ir ļoti svarīga 

loma, bet 1 - vismazāk svarīgā) 

 1 2 3 4 

Izglītojoša (neformālā izglītība)     

Sociāla (sociālā riska jauniešu iesaistīšana)     

Sabiedriska (jauniešu iesaistīšana sabiedriskajos procesos)     

Izklaidējoša (saturīga brīvā laika pavadīšana ar citiem jauniešiem)     

9. Kādi, Jūsuprāt, ir jauniešu galvenie ieguvumi no jauniešu centra darbības? (atzīmējiet 3 galvenos 

ieguvumus) 

Saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas  

Jaunieši iegūst draugus un “kontaktus”  

Neformālā izglītība (mācīšanās darot, jauniešu iniciatīvas, sabiedriskā līdzdalība, u.c.)  

Brīvprātīgā darba pieredze  

Jaunieši tiek sagatavoti “darba dzīvei”/”reālai dzīvei”  

Jaunieši tiek sagatavoti studijām  

Jaunieši apgūst nozīmīgas personīgās prasmes (komunikācija, iniciatīva, uzņēmība, u.c.)  

Jaunieši aktīvāk iesaistās skolas dzīvē  

Jaunieši uzrāda labākus mācību rezultātus  

10. Uzskaitiet, lūdzu, kādi, Jūsuprāt, ir skolas galvenie ieguvumi no jauniešu dalības vietējā jauniešu 

centrā? 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

11. Norādiet, lūdzu, kādas jauniešu prasmes un kompetences, Jūsuprāt, jauniešu centram būtu 

jāattīsta? 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

PALDIES! 
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PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM IESTĀŽU APTAUJAS REZULTĀTI 

Darba ietvaros tika aptaujāti 44 dažādu izglītības iestāžu pārstāvji, tajā skaitā četri no Kurzemes, 10 no Latgales, 

seši no Pierīgas, viens no Rīgas, 12 no Vidzemes un 10 no Zemgales. Viens no aptaujātajiem nenorādīja savu 

reģionu.  

Jautājumam “Cik svarīga, Jūsuprāt, ir jauniešu centra darbība pašvaldībā?” tika piedāvāti vairāki atbilžu varianti: 

▪ Nemaz nav svarīga; 

▪ Drīzāk nav svarīga; 

▪ Drīzāk svarīga; 

▪ Ļoti svarīga; 

▪ Grūti pateikt. 

Ap 2/3 no respondentiem uzskata, ka pašvaldībai jauniešu centra darbība ir ļoti svarīga un tikai atsevišķi 

respondenti uzskata pretēji (skat. 1.attēlu). 

1.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Cik svarīga, Jūsuprāt, ir jauniešu centra darbība pašvaldībā?”, 

%. 

Jauniešu centru darbība kopumā tiek vērtēta pozitīvi (skat. 2.attēlu). Vairāk kā puse (54,55%) respondentu 

jautājumam “Kā Jūs vērtējat jauniešu centra darbību pašvaldībā?” izvēlējās atbildi “Labi’, un 13,64% pat atbildes 

variantu “Izcili”. Tomēr arī pietiekami liela daļa respondentu (29,55%) izvēlējās atbildes variantus “Vāji” un “Varētu 

būt labāka”. 

2.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Kā Jūs vērtējat jauniešu centra darbību pašvaldībā?”, %. 

Respondentiem tika lūgts norādīt arī, par kādām jauniešu centra aktivitātēm viņi ir dzirdējuši. Visbiežāk izvēlētais 

abildes variants bija “Brīvā laika pavadīšana jauniešiem”, kuru minēja 93,18% respondentu (skat. 3.attēlu). 
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3.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Par kādām jauniešu centra aktivitātēm Jūs zināt/esat dzirdējis. 

?”. 

Uz atvērtā tipa jautājumu “Lūdzu, īsi raksturojiet, kāda ir Jūsu skolas pašreizējā sadarbība ar jauniešu centru?” tika 

sniegtas daudzveidīgas atbildes. Kopumā ap 5 - 8 atbildes liecina, ka sadarbības nav vai tā ir ļoti vāja, savukārt ap 

20 – 25 atbildes liecina, ka sadarbība ir laba vai ļoti laba un intensīva. Daļa atbilžu liecina, ka nav aktīvas sadarbības 

starp skolām un jauniešu centriem, lai gan skolas audzēkņi jauniešu centru piedāvātās iespējas izmanto. Virkne 

jautājumu bija veltīti lai izzinātu skolu pārstāvju uzskatus par jauniešu centru darbības potenciālo nozīmi un lomu. 

Uz jautājumu “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? Izglītojoša (neformālā izglītība)” 

lielākā daļa izglītības iestāžu pārstāvju izvēlējās atbalstošas atbildes (3 un 4 balles) (skat. 4.attēlu). 

4.attēls: Vērtējums tēzei “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? (Izglītojoša 

(neformālā izglītība))”, %. 

Tēzei “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? Sociāla (sociālā riska jauniešu iesaistīšana)” 

bija liels atbalsts – 4 baļļu vērtējumu izvēlējās 63,64% respondentu (skat. 5.attēlu). 

5.attēls: Vērtējums tēzei “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? (sociālā riska 

jauniešu iesaistīšana)”, %. 
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Arī tēzei “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? Sabiedriska (jauniešu iesaistīšana 

sabiedriskajos procesos)” tika sniegts izteikts atbalsts – 4 baļļu vērtējumu izvēlējās 56,82% respondentu (skat. 

6.attēlu). 

6.attēls: Vērtējums tēzei “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? (jauniešu 

iesaistīšana sabiedriskajos procesos)”, %. 

Visbeidzot attieksme pret tēzi “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? Izklaidējoša 

(saturīga brīvā laika pavadīšana ar citiem jauniešiem)” kopumā bija atbalstoša – 3 un 4 baļļu vērtējums saņēma 

vienādu balsu skaitu (38,64%) (skat. 7.attēlu). 

7.attēls: Vērtējums tēzei “Jūsuprāt, kāda loma jāuzņemas jauniešu centram pašvaldībā? Izklaidējoša (saturīga 

brīvā laika pavadīšana ar citiem jauniešiem)”, %. 

Jautājumam “Kādi, Jūsuprāt, ir jauniešu galvenie ieguvumi no jauniešu centra darbības?” bija šādi atbilžu varianti, 

no kuriem varēja izvēlēties trīs: 

▪ Brīvprātīgā darba pieredze; 

▪ Iespēja jauniešu pašorganizācijai, iniciatīvām; 

▪ Jaunieši aktīvāk iesaistās skolas dzīvē; 

▪ Jaunieši apgūst nozīmīgas personīgās prasmes (komunikācija, iniciatīva, uzņēmība, u.c.); 

▪ Jaunieši iegūst draugus un “kontaktus”; 

▪ Jaunieši tiek sagatavoti studijām; 

▪ Jaunieši tiek sagatavoti “darba dzīvei”/”reālai dzīvei”; 

▪ Jaunieši uzrāda labākus mācību rezultātus; 

▪ Neformālā izglītība (mācīšanās darot, jauniešu iniciatīvas, sabiedriskā līdzdalība, u.c.); 

▪ Saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Visbiežāk izvēlētā atbilde (77,27%) bija “Neformālā izglītība (mācīšanās darot, jauniešu iniciatīvas, sabiedriskā 

līdzdalība, u.c.) (skat. 8.attēlu). 
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8.attēls: Sniegtās atbildes uz jautājumu “Kādi, Jūsuprāt, ir jauniešu galvenie ieguvumi no jauniešu centra 

darbības?”. 

 

Atvērtā tipa jautājumam “Uzskaitiet, lūdzu, kādi, Jūsuprāt, ir skolas galvenie ieguvumi no jauniešu dalības vietējā 

jauniešu centrā?” tika sniegtas daudzveidīgas atbildes, kuras kopumā raksturo šādas tēzes: 

▪ Veicina skolēnu pašiniciatīvu un aktivitāti; 

▪ Veicina skolēnu komunikāciju, kontaktēšanās prasmes; 

▪ Veicina radošuma izpausmes kā arī konkrētu prasmju (piemēram, fotografēšanas) apguvi; 

▪ Dod iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku; 

▪ Radina pie brīvprātīgā darba. 

Arī uz jautājumu “Norādiet, lūdzu, kādas jauniešu prasmes un kompetences, Jūsuprāt, jauniešu centram būtu 

jāattīsta?” tika sniegtas daudzveidīgas atbildes, kuras kopumā var raksturot ar šādām tēzēm: 

▪ Atbildību par savu rīcību, prasmi plānot savu darbību un laiku; 

▪ Iniciatīvas, atbildības un patstāvības apguvi; 

▪ Sociālās saskarsmes un komunikācijas prasmju attīstību; 

▪ Līderības un uzņēmējdarbības prasmju iegūšanu. 
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13. PIELIKUMS: SABIEDRISKĀS 
DOMAS PĒTĪJUMA ANKETA UN 
REZULTĀTI 

Šī darba ietvaros 2017.gada 11.-16.janvārī uzņēmums “SKDS” veica aptauju, aptaujājot 1005 respondentus 

proporcionāli iedzīvotāju skaitam valsts reģionos kā arī proporcionāli dzimumu, tautību, vecuma, nodarbinātības 

statusa, izglītības un pilsonības proporcijai. Darba ietvaros iegūtā informācija tiek aplūkota kopīgi visai valstij kā arī 

valsts reģionu griezumā. 

Jautājumam “Ierakstiet, lūdzu, TRĪS galvenos jautājumus, kurus pašvaldībai (pilsētai/novadam) būtu jārisina 

jaunatnes jomā!” tika sniegti atbilžu varianti, kā arī variants “Cita atbilde”. 1.tabulā dotas desmit visbiežāk sniegtās 

atbildes. Tabulā atsevišķi iekļauti dati par 18 – 24 gadus veco respondentu atbildēm. 

1.tabula. Jautājumi, kurus pašvaldībai būtu jārisina jaunatnes jomā, %. 

JAUTĀJUMS ATBILŽU SKAITS (%) 

18 – 24 G.V. 

RESPONDENTU ATBILŽU 

SKAITS (%) 

Izglītība 34,9 27,2 

Sports, aktīvā atpūta 32,0 24,6 

Iespējas atrast darbu 29,2 29,7 

Brīvā laika pavadīšanas iespējas (neprecizēts) 24,5 21,3 

Interešu izglītība, ārpusklases nodarbības, pulciņi 23,5 30,1 

Nodarbinātība (neprecizēts) 22,0 15,2 

Atpūtas, izklaides iespējas 11,1 17,9 

Kultūras pasākumi 10,2 8,1 

Grūti pateikt / nav atbildes 8,3 10,7 

Sociālie jautājumi 6,8 5,7 

Sabiedrība kopumā uzskata, ka vislielākā loma pašvaldības darbā ar jauniešiem ir izglītības sniegšanai (34,9% 

sniegto atbilžu). Gandrīz tikpat liela pašvaldības loma ir, iesaistot jauniešu sporta un aktīvās atpūtas nodarbēs, kā 

arī radot iespējas viņiem atrast darbu. 18-24.gadus vecie respondenti salīdzinoši mazākā mērā uzskata, ka 

pašvaldībām būtu jārisina izglītības (27,2%), kā arī sporta un aktīvās atpūtas jautājumi, toties lielākā mērā jārisina 

jautājumi saistībā ar interešu izglītību, ārpusklases nodarbībām un pulciņiem. 

Dalījumā pa reģioniem respondenti Zemgalē īpaši augstu nozīmi piešķīra pašvaldības darbam izglītības jomā 

(43,5%), zemāko nozīmi savukārt piešķīra respondenti Vidzemē (23,8%). Latgalē par nozīmīgāko pašvaldības 

pienākumu attiecībā uz jaunatni uzskata nodrošināšanu ar iespēju atrast darbu (44%), kamēr Pierīgā to par 

pašvaldību atbildību uzskata tikai 24,6% respondentu (skat. 2.tabulu). 

2.tabula. Jautājumi, kurus pašvaldībai būtu jārisina jaunatnes jomā, uzskats reģionu griezumā, %. 

JAUTĀJUMS RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

Izglītība 39,1 33,3 23,8 31,3 43,5 30,9 

Sports, aktīvā atpūta 34,9 36,6 22,8 28,5 37,1 24,9 

Iespējas atrast darbu 25,7 24,6 26,2 31,1 28,4 44,0 

Brīvā laika 

pavadīšanas iespējas 

(neprecizēts) 

21,7 24,5 26,4 22,6 34,3 23,2 
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JAUTĀJUMS RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

Interešu izglītība, 

ārpusklases 

nodarbības, pulciņi 

25,2 28,8 28,1 16,1 26,2 13,7 

Nodarbinātība 

(neprecizēts) 
20,2 19,5 24,1 22,7 21,7 27,2 

Atpūtas, izklaides 

iespējas 
7,6 9,4 11,4 18,6 9,8 15,2 

Kultūras pasākumi 10,1 8,1 9,6 7,9 13,7 12,5 

Grūti pateikt / nav 

atbildes 
8,5 10,2 9,7 11,2 3,3 6,2 

Sociālie jautājumi 7,0 7,2 7,6 3,6 6,6 8,3 

Virkne jautājumu bija veltīti, lai izzinātu respondentu viedokli par to, cik liela nozīme ir pašvaldībās notiekošajam 

darbam ar jaunatni. Uz jautājumu “Cik lielā mērā papildus formālajai izglītībai skolā jauniešiem ir svarīgi būt sociāli 

aktīviem (piemēram, līdzdarboties sabiedrisku lēmumu pieņemšanā, mācīties darot, īstenot savas iniciatīvas)” 

izteikts vairākums (60,30%) sniedza atbildi “pilnīgi piekrītu”. Šādai tēzei nepiekrīt niecīgs skaits atbildējušo (skat. 

1.attēlu): 

1.attēls: “Cik lielā mērā papildus formālajai izglītībai skolā jauniešiem ir svarīgi būt sociāli aktīviem 

(piemēram, līdzdarboties sabiedrisku lēmumu pieņemšanā, mācīties darot, īstenot savas iniciatīvas)?” 

 

Reģionu griezumā nav vērojamas būtiskas atšķirības šī aspekta vērŗtējumā (skat. 3.tabulu). 

3.tabula. Atbildes uz jautājumu “Cik lielā mērā papildus formālajai izglītībai skolā jauniešiem ir svarīgi būt 

sociāli aktīviem?” reģionu griezumā, %. 

ATBILDES VARIANTS RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

1 – pilnīgi nepiekrītu 3,6 0,5 3,3 2,8 2,6 3,0 

2 2,9 1,2 3,2 3,0 3,4 3,1 

3 9,2 5,6 8,8 6,9 11,6 7,4 

4 21,3 23,2 19,8 13,8 24,9 17,8 

5 – pilnīgi piekrītu 57,4 62,9 62,5 66,6 53,3 62,2 

Grūti pateikt 5,5 6,5 2,3 6,9 4,1 6,5 

Līdzīga proporcija vērojama, analizējot atbildes uz jautājumu “Cik lielā mērā pašvaldībai ir jānodrošina iespēja 

jauniešiem iesaistīties ar jaunatnes darbību saistītos pasākumos (piemēram, brīvprātīgais darbs, jauniešu 

iniciatīvas)?” – šeit to respondentu skaits, kuri šādai tēzei nepiekrīt, ir vēl zemāks (skat. 2.attēlu). 
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2.attēls: “Cik lielā mērā pašvaldībai ir jānodrošina iespēja jauniešiem iesaistīties ar jaunatnes darbību 

saistītos pasākumos (piemēram, brīvprātīgais darbs, jauniešu iniciatīvas)?”. 

Reģionu griezumā šai tēzei salīdzinoši retāk piekrīt respondenti no Zemgales (48,2%) (skat.4.tabulu). 

4.tabula. Atbildes uz jautājumu “Cik lielā mērā pašvaldībai ir jānodrošina iespēja jauniešiem iesaistīties ar 

jaunatnes darbību saistītos pasākumos?” reģionu griezumā, %. 

ATBILDES 

VARIANTS 
RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

1 – pilnīgi nepiekrītu 3,8 0,5 3,2 1,6 1,6 0,8 

2 2,9 0 0 5,3 0,8 2,8 

3 8,1 6,1 4,5 6,9 12,2 5,2 

4 24,1 21,6 26,8 18,0 33,0 23,6 

5 – pilnīgi piekrītu 56,8 64,8 65,4 62,9 48,2 64,1 

Grūti pateikt 4,2 7,0 0 5,2 4,2 3,6 

Aptuveni divas trešdaļas respondentu pilnīgi piekrīt tēzei “Ikvienam jaunietim, neatkarīgi no sociālās piederības, ir 

jābūt iespējai iesaistīties ar jaunatnes darbību saistītos pasākumos (piemēram, brīvprātīgais darbs, jauniešu 

iniciatīvas)” (skat. 3.attēlu). 

3.attēls: “Ikvienam jaunietim, neatkarīgi no sociālās piederības, ir jābūt iespējai iesaistīties ar jaunatnes 

darbību saistītos pasākumos (piemēram, brīvprātīgais darbs, jauniešu iniciatīvas)”. 

Reģionu griezumā šim apgalvojumam jo īpaši piekrīt respondenti Pierīgā (71% izvēlējušies variantu “pilnīgi 

piekrītu”), bet vismazāk – Zemgales respondenti (62%) (skat. 5.tabulu). 

5.tabula. Uzskats par apgalvojumu “Ikvienam jaunietim, neatkarīgi no sociālās piederības, ir jābūt iespējai 

iesaistīties ar jaunatnes darbību saistītos pasākumos” reģionu griezumā, %. 

ATBILDES VARIANTS RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

1 – pilnīgi nepiekrītu 4,0 0,5 3,2 2,6 2,6 1,4 

2 2,4 1,2 0 2,1 0 2,2 

3 4,9 2,6 6,8 6,0 7,0 4,4 
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ATBILDES VARIANTS RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

4 18,8 17,7 25,5 20,1 25,1 16,4 

5 – pilnīgi piekrītu 65,7 71,0 64,5 63,0 62,0 69,1 

Grūti pateikt 4,2 7,0 0 6,1 3,4 6,6 

Tāpat vairākums piekrīt tēzei “Jaunieši, kuri ārpus skolas iesaistās dažādos ar jaunatnes darbību saistītos 

pasākumos (piemēram, brīvprātīgais darbs, jauniešu iniciatīvas), atstāj pozitīvu ietekmi uz vietējo sabiedrību” (skat. 

4.attēlu). 

4.attēls: “Jaunieši, kuri ārpus skolas iesaistās dažādos ar jaunatnes darbību saistītos pasākumos 

(piemēram, brīvprātīgais darbs, jauniešu iniciatīvas), atstāj pozitīvu ietekmi uz vietējo sabiedrību”. 

Reģionu griezumā būtiskas atšķirības šīs tēzes vērtējumam nav (skat. 6.tabulu). 

6.tabula. Uzskats par apgalvojumu “Jaunieši, kuri ārpus skolas iesaistās dažādos ar jaunatnes darbību 

saistītos pasākumos, atstāj pozitīvu ietekmi uz vietējo sabiedrību” reģionu griezumā, %. 

ATBILDES 

VARIANTS 
RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

1 – pilnīgi nepiekrītu 3,7 0,5 4,2 2,6 2,4 1,5 

2 1,8 0 0 2,8 1,9 0,7 

3 6,4 4,4 6,8 5,4 8,3 8,4 

4 20,5 21,8 19,6 18,6 20,1 16,7 

5 – pilnīgi piekrītu 61,8 64,8 66,8 63,6 60,7 66,1 

Grūti pateikt 5,8 8,5 2,7 7,1 6,6 6,6 

Kopumā aptaujas rezultāti liecina, ka sabiedrība pilnībā apzinās to, cik nozīmīgs ir darbs vietējā līmenī ar jaunatni. 

Uz jautājumu “Vai Jūsu pašvaldībā (pilsētā/novadā) darbojas Jauniešu centrs?” lielākā daļa respondentu (51,1%) 

sniedza atbildi “Nezinu, neesmu dzirdējis/ -usi”. 42,1% atbildējušo zina, ka šāds centrs pašvaldībā darbojas, 6,8% 

zina, ka nedarbojas. 18-24 gadus vecu respondentu zināšanas ir labākas: atbildi “Nezinu, neesmu dzirdējis / -usi” 

sniedza 34,5%, savukārt atbildi, ka pašvaldībā šāds centrs darbojas, sniedza 58,1%. Reģonu griezumā zināšanas 

par šo jautājumu izteikti zemas ir Rīgā: šeit 74,9% respondentu ir atbildējuši “Nezinu, neesmu dzirdējis/ -usi”, 

kamēr, piemēram, Vidzemē šādu atbildi snieguši tikai 27,4%. 

Tie  respondenti, kuri zināja, ka viņu pašvaldībā atrodas Jauniešu centrs, sniedza arī atbildi uz jautājumu “Vai Jūs, 

Jūsu ģimenes locekļi vai draugi esat piedalījušies savas pašvaldības (pilsētas/novada) Jauniešu centra 

aktivitātēs?”. Lai gan Jauniešu centru aktivitātēs bija iesaistījušies tikai 14,6% respondentu, lielākajai daļai 

respondentu bija zināmi cilvēki, kas šādās aktivitātēs ir iesaistījušies un tikai 23,7% respondentu nezina nevienu, 

kas būtu iesaistījies Jauniešu centru aktivitātēs (skat. 5.attēlu). 
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5.attēls: “Vai Jūs, Jūsu ģimenes locekļi vai draugi esat piedalījušies savas pašvaldības (pilsētas/novada” 

Jauniešu centra aktivitātēs”. 

18-24 gadus vecu respondentu starpā personiskā iesaiste Jauniešu centru aktivitātēs ir bijusi krietni augstāka – 

tajās piedalījušies 40,8% respondentu. Reģionu griezumā personiski Jauniešu centru aktivitātēs visbiežāk 

piedalījušies Rīgas respondenti (20,5%), visretāk – Zemgales respondenti (10,6%). Nevienu cilvēku, kurš būtu 

piedalījies Jauniešu centru aktivitātēs visbiežāk nepazīst respondenti Kurzemē (32,5%), visretāk – Vidzemē 

(15,7%). Kopumā vairums respondentu *81,4%) uzskata, ka Jauniešu centru darbība pašvaldībā ir svarīga, lai gan 

lielāka daļa atbildējušo uzskata, ka tā ir “drīzāk svarīga” (48,1%) nevis “ļoti svarīga” (33,3%) (skat. 6.attēlu). 

6.attēls: “Cik svarīga, Jūsuprāt, ir Jauniešu centru darbība Jūsu pašvaldībā?”. 

18-24 gadus vecu respondentu starpā atbilžu sadalījums īpaši neatšķiras no vidējā. Reģionu griezumā par ļoti 

svarīgu Jauniešu centru darbību uzskata tikai 23,9% respondentu no Zemgales, visnozīmīgākā tā ir respondentiem 

no Vidzemes (41,9%) (skat. 7.tabulu). 

7.tabula. Atbilde uz jaautājumu “Cik svarīga, Jūsuprāt, ir Jauniešu centru darbība Jūsu pašvaldībā?” 

reģionu griezumā, %. 

ATBILDES 

VARIANTS 
RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

Nemaz nav 

svarīga 
1,2 1,2 0,9 1,0 0,7 1,4 

Drīzāk nav 

svarīga 
3,1 2,0 3,0 2,6 1,7 4,9 

Drīzāk svarīga 48,9 47,9 41,5 46,5 55,1 46,6 

Ļoti svarīga 30,8 35,7 41,9 36,3 23,9 35,1 

Grūti pateikt 16,0 13,2 12,7 13,7 18,6 11,9 

Virkne jautājumu bija veltīti, lai izzinātu respondentu uzskatus par Jauniešu centru patreizējo darbību un tās 

mērķiem, Jauniešu centru nozīmi pašvaldības dzīvē. Salīdzinoši liela daļa respondentu – ap 25 – 30% - uz šiem 

jautājumiem sniedza atbildi “Grūti pateikt”, kas norāda, ka aptuveni tik liela daļa sabiedrības nepārzina Jauniešu 

centru darbības specifiku. Tēzei “Jauniešu centram ir izglītojoša nozīme (jaunieši mācās “neformālā formātā”, 

attīsta un pilnveido sevi)” piekrīt lielākā daļa respondentu, tai pilnībā nepiekrīt niecīga daļa (2,1%) (skat. 7.attēlu). 

 

  

14.60%

20.50%

18.80%

27.30%

23.70%

12.00%

Jā, pats / pati

Jā, mani ģimenes locekļi

Jā, mani draugi

Jā, citi

Nē, nepazīstu nevienu

Grūti pateikt

1.10% 2.90%

48.10%

33.30%

14.60%

Nemaz nav svarīgaDrīzāk nav svarīga Drīzāk svarīga Ļoti svarīga Grūti pateikt



JSPA | Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietekmi uz vietējo sabiedrību   277 

©
 D

y
n
a
m

ic
 U

n
iv

e
rs

it
y
, 
2
0
1
7

 

 

7.attēls: “Jauniešu centram ir izglītojoša nozīme (jaunieši mācās “neformālā formātā”, attīsta un pilnveido 

sevi)”. 

 

18-24 gadus veci respondenti šo uzskatu atbalsta mazākā mērā – tam pilnīgi piekrīt tikai 22,5% šī vecuma 

respondentu. Visbiežāk atbildi “pilnīgi piekrītu” snieguši respondenti no Vidzemes (49,4%), visretāk – no Rīgas 

(28,2%) (skat. 8.tabulu). 

8.tabula. Uzskats par apgalvojumu “Jauniešu centram ir izglītojoša nozīme” reģionu griezumā, % 

ATBILDES 

VARIANTS 
RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

1 – pilnīgi 

nepiekrītu 
3,0 0,5 0,9 2,6 0,7 3,8 

2 1,8 2,2 1,3 2,1 3,3 1,4 

3 7,9 7,0 13,0 8,5 13,2 15,1 

4 24,8 26,5 22,8 24,9 25,5 27,0 

5 – pilnīgi piekrītu 28,2 33,7 49,4 37,6 30,7 29,1 

Grūti pateikt 34,2 30,0 12,6 24,2 26,5 23,6 

Kopsummā tēzei “Jauniešu centram ir izklaidējoša nozīme (jauniešiem ir vieta, kur labi pavadīt laiku ar draugiem”, 

piekrīt vēl lielāks skaits respondentu, lai gan atbilde “pilnīgi piekrītu” dota nedaudz retāk, nekā iepriekšējās tēzes 

gadījumā. Šai tēzei pilnībā nepiekrīt tikai 1,8% (skat. 8.attēlu). 

8.attēls: “Jauniešu centram ir izklaidējoša nozīme (jauniešiem ir vieta, kur labi pavadīt laiku ar 

draugiem)”. 

18-24 gadus vecu jauniešu viedoklis īpaši neatšķiras. Reģionu griezumā atbildi “pilnīgi piekrītu” snieguši tikai 26,5% 

Rīgas respondentu, kamēr Vidzemes respondenti šo atbildi snieguši 41,8% gadījumu (skat. 9.tabulu). 
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9.tabula. Uzskats par apgalvojumu “Jauniešu centram ir izklaidējoša nozīme” reģionu griezumā, %. 

ATBILDES 

VARIANTS 
RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

1 – pilnīgi nepiekrītu 2,2 2,2 2,0 0,8 0 2,8 

2 1,7 0,5 2,9 4,1 3,5 6,6 

3 9,5 12,1 13,4 10,9 11,5 10,7 

4 28,4 27,3 29,4 29,6 28,6 35,0 

5 – pilnīgi piekrītu 26,5 30,0 41,8 32,1 29,2 26,6 

Grūti pateikt 31,5 27,8 10,4 22,5 27,3 18,3 

Aptaujātie vislielākajā mērā piekrīt tēzei “Jauniešu centram ir sociāla nozīme (tie iekļauj un atbalsta dažādu sociālo 

grupu jauniešus”. Šim apgalvojumam pilnībā piekrīt 33,5% aptaujāto un pilnībā nepiekrīt 1,9% (skat. 9.attēlu). 

9.attēls: “Jauniešu centram ir sociāla nozīme (tie iekļauj un atbalsta dažādu sociālo grupu jauniešus)”. 

18-24 gadus veci respondenti šai tēzei piekrīt mazākā mērā – atbildi “pilnīgi piekrītu” snieguši 26,1%. Reģionu 

griezumā visvairāk šai tēzei piekrīt Vidzemē (44,5% snieguši atbildi “pilnīgi piekrītu”), vismazāk – Zemgalē (29,3%) 

(skat. 10.tabulu). 

10.tabula. Uzskats par apgalvojumu “Jauniešu centram ir sociāla nozīme” reģionu griezumā, %. 

ATBILDES 

VARIANTS 
RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

1 – pilnīgi nepiekrītu 2,6 1,6 1,1 1,7 0,7 2,1 

2 3,2 0,5 2,1 2,0 7,5 5,9 

3 5,8 9,2 12,0 7,8 14,5 12,2 

4 24,4 26,9 25,7 24,8 21,7 29,4 

5 – pilnīgi piekrītu 31,8 34,5 44,5 36,0 29,3 29,9 

Grūti pateikt 32,2 27,3 14,5 27,7 26,3 20,5 

Daudz mazākā mērā aptaujātie piekrīt apgalvojumam “Jauniešu centrs dara to pašu, ko interešu pulciņi.” Tam 

pilnībā nepiekrīt 4,2% aptaujāto bet pilnība piekrīt 14% (skat. 10.attēlu). 
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10.attēls: “Jauniešu centrs dara to pašu, ko interešu pulciņi”. 

18-24 gadus veci respondenti šai tēzei piekrīt vēl mazākā mērā – atbildi “pilnīgi piekrītu” snieguši tikai 7,5%. 

Reģionu griezumā īpašu atšķirību nav (skat. 11.tabulu). 

11.tabula. Uzskats par apgalvojumu “Jauniešu centrs dara to pašu, ko interešu pulciņi” reģionu griezumā, 

%. 

ATBILDES 

VARIANTS 
RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

1 – pilnīgi nepiekrītu 4,2 3,5 7,0 4,1 0,8 6,2 

2 9,6 10,2 8,2 13,8 11,1 9,6 

3 15,1 21,5 26,4 18,3 24,4 23,6 

4 21,8 15,3 22,2 20,8 20,2 22,1 

5 – pilnīgi piekrītu 13,6 14,0 15,8 14,7 13,0 14,2 

Grūti pateikt 35,6 35,5 20,5 28,3 30,5 24,4 

Arī apgalvojumam “Jauniešu centrs jauniešiem palīdz sagatavoties “reālai dzīvei”” respondentu atbalsts nav tik 

pārliecinošs: tam pilnībā piekrīt 15% aptaujāto bet pilnība nepiekrīt 4,9% (skat. 11.attēlu). 

11.attēls: “Jauniešu centrs jauniešiem palīdz sagatavoties “reālai dzīvei””. 

18-24 gadus veci respondenti šai tēzei piekrīt vēl mazākā mērā – atbildi “pilnīgi piekrītu” snieguši tikai 8,5%. 

Reģionu griezumā visvairāk šai tēzei piekrīt Pierīgā (19,0% snieguši atbildi “pilnīgi piekrītu”), vismazāk – Zemgalē 

(10,5%) (skat. 12.tabulu). 

12.tabula. Uzskats par apgalvojumu “Jauniešu centrs jauniešiem palīdz sagatavoties “reālai dzīvei”” 

reģionu griezumā, %. 

ATBILDES 

VARIANTS 
RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

1 – pilnīgi nepiekrītu 4,3 2,2 5,2 5,1 5,5 8,7 

2 8,1 7,7 9,1 3,4 13,2 8,4 
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ATBILDES 

VARIANTS 
RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

3 18,2 15,5 16,6 23,4 18,6 27,7 

4 19,6 22,4 27,2 27,9 25,1 20,4 

5 – pilnīgi piekrītu 14,6 19,0 18,3 14,2 10,5 12,8 

Grūti pateikt 35,1 33,1 23,6 26,1 27,0 22,0 

Tēzei “Jauniešu centrs rada būtisku labumu jauniešiem” vairums respondentu piekrīt: pilnībā piekrīt 28,6% 

aptaujāto bet pilnība nepiekrīt 2,2% (skat. 12.attēlu). 

12.attēls: “Jauniešu centrs rada būtisku labumu jauniešiem”. 

18-24 gadus veci respondenti šai tēzei piekrīt nedaudz mazākā mērā – atbildi “pilnīgi piekrītu” snieguši 23,8%. 

Reģionu griezumā visvairāk šai tēzei piekrīt Vidzemē (36,6% snieguši atbildi “pilnīgi piekrītu”), vismazāk – Zemgalē 

(17,5%) (skat. 13.tabulu). 

13.tabula. Uzskats par apgalvojumu “Jauniešu centrs rada būtisku labumu jauniešiem” reģionu griezumā, 

%. 

ATBILDES 

VARIANTS 
RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

1 – pilnīgi nepiekrītu 3,2 1,1 1,1 0,8 1,7 3,7 

2 1,7 2,2 1,9 1,7 2,9 2,8 

3 11,0 10,5 13,6 13,9 24,3 18,5 

4 23,5 25,0 33,0 27,5 25,8 27,0 

5 – pilnīgi piekrītu 28,2 32,8 36,6 31,1 17,5 25,5 

Grūti pateikt 32,4 28,4 13,8 24,9 27,9 22,5 

Kopumā līdzīgā apmērā respondenti piekrīt apgalvojumam “Jauniešu centrs rada būtisku labumu vietējai 

sabiedrībai”: tam pilnībā piekrīt 24,2% aptaujāto bet pilnība nepiekrīt 2,4% (skat. 13.attēlu). 

  

2.20% 2.10%

14.20%

26.00%
28.60%

26.90%

1 - pilnīgi
nepiekrītu

2 3 4 5 - pilnīgi
piekrītu

Grūti pateikt



JSPA | Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietekmi uz vietējo sabiedrību   281 

©
 D

y
n
a
m

ic
 U

n
iv

e
rs

it
y
, 
2
0
1
7

 

 

13.attēls: “Jauniešu centrs rada būtisku labumu vietējai sabiedrībai”. 

18-24 gadus veci respondenti šai tēzei piekrīt ievērojami mazākā mērā – atbildi “pilnīgi piekrītu” snieguši 15,4%. 

Reģionu griezumā īpašu atšķirību nav, izņemot Zemgali, kur atbildi “pilnīgi piekrītu” snieguši tikai 17,1% 

respondentu (skat. 14.tabulu). 

14.tabula. Uzskats par apgalvojumu “Jauniešu centrs rada būtisku labumu vietējai sabiedrībai” reģionu 

griezumā, %. 

ATBILDES 

VARIANTS 
RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

1 – pilnīgi nepiekrītu 3,2 0,5 3,0 1,7 0,9 4,5 

2 1,5 3,3 0 0,8 6,1 5,6 

3 15,3 12,1 22,7 17,1 23,0 17,1 

4 24,1 27,0 33,8 22,9 24,9 26,5 

5 – pilnīgi piekrītu 22,3 27,6 28,0 27,2 17,1 24,4 

Grūti pateikt 33,7 29,4 12,4 30,3 28,1 21,8 

Daudz mazākā apmērā respondenti piekrīt apgalvojumam “Jauniešu centra darbība sekmē pašvaldības attīstību”: 

tam pilnībā piekrīt 22,6% aptaujāto bet pilnība nepiekrīt 3,3% (skat. 14.attēlu). 

14.attēls: “Jauniešu centra darbība sekmē pašvaldības attīstību”. 

 

18-24 gadus vecu respondentu uzskati īpaši neatšķiras. Reģionu griezumā īpašu atšķirību nav, izņemot Zemgali, 

kur atbildi “pilnīgi piekrītu” snieguši tikai 15,8% respondentu (skat. 15.tabulu). 

15.tabula. Uzskats par apgalvojumu “Jauniešu centra darbība sekmē pašvaldības attīstību” reģionu 

griezumā, %. 

ATBILDES 

VARIANTS 
RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

1 – pilnīgi nepiekrītu 5,2 1,0 3,0 1,7 2,5 4,4 

2.40% 2.70%

16.90%

25.90%
24.20%

28.00%

1 - pilnīgi
nepiekrītu

2 3 4 5 - pilnīgi
piekrītu

Grūti pateikt

3.30% 5.00%

16.20%

22.60% 22.60%

30.40%

1 - pilnīgi
nepiekrītu

2 3 4 5 - pilnīgi
piekrītu

Grūti pateikt
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ATBILDES 

VARIANTS 
RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

2 3,4 3,8 4,3 5,0 7,4 8,2 

3 15,5 11,8 17,1 20,2 17,4 17,6 

4 17,3 23,7 30,6 20,3 27,0 25,9 

5 – pilnīgi piekrītu 22,3 26,3 26,0 23,7 15,8 20,7 

Grūti pateikt 36,1 33,3 19,0 29,1 29,8 23,2 

Respondenti pārliecinoši atbalsta apgalvojumu “Jaunieši, kas apmeklē Jauniešu centrus, aktīvāk iesaistās 

sabiedriskajos procesos pašvaldībā”: tam pilnībā piekrīt 32,3% aptaujāto bet pilnība nepiekrīt 2,2% (skat. 

15.attēlu). 

15.attēls: “Jaunieši, kas apmeklē Jauniešu centrus, aktīvāk iesaistās sabiedriskajos procesos 

pašvaldībā”. 

18-24 gadus vecu respondentu uzskati nav tik pozitīvi – atbildi “pilnīgi piekrītu” snieguši 25,2% respondentu. 

Reģionu griezumā visvairāk šai tēzei piekrīt Kurzemē (38,8% snieguši atbildi “pilnīgi piekrītu”), vismazāk – Rīgā 

(28,2%) (skat. 16.tabulu). 

16.tabula. Uzskats par apgalvojumu “Jaunieši, kas apmeklē Jauniešu centrus, aktīvāk iesaistās 

sabiedriskajos procesos pašvaldībā” reģionu griezumā, %. 

ATBILDES 

VARIANTS 
RĪGA PIERĪGA VIDZEME KURZEME ZEMGALE LATGALE 

1 – pilnīgi nepiekrītu 3,3 1,1 3,0 1,6 0,8 2,1 

2 2,1 1,7 2,1 2,1 4,1 3,9 

3 8,5 5,5 6,7 8,4 9,1 10,1 

4 23,9 26,5 34,0 23,2 27,7 29,4 

5 – pilnīgi piekrītu 28,2 33,8 37,4 38,8 28,4 33,9 

Grūti pateikt 34,0 31,4 16,8 26,0 29,8 20,6 

 

 

2.20% 2.50%

8.10%

26.50%

32.30%

28.30%

1 - pilnīgi
nepiekrītu

2 3 4 5 - pilnīgi piekrītu Grūti pateikt
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14. PIELIKUMS: IETEKMES NOVĒRTĒJUMA INDIKATORU 
MODELIS 

 

Nr. 

 

Indikatori un apakšindikatori 

SEKUNDĀRIE DATU AVOTI PRIMĀRIE DATU AVOTI 

Tiesību 
 akti 

Pašvaldību, 
reģionālie un 

nacionālie 
plānošanas 
dokumenti 

Attiecināmie 
statistikas 

 dati 

Iepriekš  
veikti 

pētījumi, 
izvērtējumi 

Pasūtītāja 
apkopota 

informācija 

P
a
s
ū
tī

tā
js
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A) PĒTĀMAIS OBJEKTS: JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRI  

A1 CENTRU ILGTSPĒJA  

A1.1. Finansiālā ilgtspēja;  

A1.2. Cilvēkresursi;  

A1.3. Jauniešu iesaistes ilgtspēja;  

A1.4. Centru rezultāti un ilgtermiņa ietekme;  

A1.5. Starpnozaru sadarbība; 

A1.6. Plānošanas sinerģija 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A2 CENTRU IETEKME UZ JAUNIEŠIEM  

A2.1. Plānoto ietekmes mērķu sasniegšana; 

A2.2. Jauniešu vērtējums par ietekmes lietderību; 

A2.3. Ietekmes veicinātāju vērtējums par ietekmes lietderību; 

A2.4. Vietējās sabiedrības vērtējums par ietekmes lietderību. 

          

A3 CENTRU IETEKME UZ VIETĒJO SABIEDRĪBU  

A3.1. Plānoto mērķu sasniegšana; 

A3.2. Vietējās sabiedrības vērtējums par ietekmes lietderību; 

A3.3. Centra vadītāju / darbinieku vērtējums par ietekmes lietderību. 

  

        

A4 CENTRU IEGULDĪJUMS EKONOMISKO UN SOCIĀLO ATŠĶIRĪBU 

MAZINĀŠANĀ  
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SEKUNDĀRIE DATU AVOTI PRIMĀRIE DATU AVOTI 

Tiesību 
 akti 

Pašvaldību, 
reģionālie un 

nacionālie 
plānošanas 
dokumenti 

Attiecināmie 
statistikas 

 dati 

Iepriekš  
veikti 

pētījumi, 
izvērtējumi 

Pasūtītāja 
apkopota 

informācija 
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tī
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A4.1. Ietekmes lietderība.  

B) PĒTĀMAIS OBJEKTS: APMĀCĪBAS UN PASĀKUMI 

B1 APMĀCĪBU UN PASĀKUMU ILGTSPĒJA  

B1.1.Finansiālā ilgtspēja;  

B1.2. Mērķa grupas (apmācāmo) potenciāls; B1.3. Apmācību un 

pasākumu rezultāti un ilgtermiņa ietekme;  

B1.4. Plānošanas sinerģija. 

 
 

  

       

B2 APMĀCĪBU UN PASĀKUMU IETEKME UZ TIEŠO MĒRĶA GRUPU  

B2.1. Plānoto ietekmes mērķu sasniegšana; 

B2.2. Mērķa grupas vērtējums par ietekmes lietderību; 

B2.3. Ietekmes veicinātāju vērtējums par ietekmes lietderību. 

   

       

B3 APMĀCĪBU UN PASĀKUMU IETEKME UZ VIETĒJO SABIEDRĪBU 

B3.1. Plānoto ietekmes mērķu sasniegšana; 

B3.2. Ietekmes veicinātāju vērtējums par ietekmes lietderību; 

B3.3. Vietējās sabiedrības vērtējums par ietekmes lietderību. 

   

       

B4 APMĀCĪBU UN PASĀKUMU IEGULDĪJUMS EKONOMISKO UN 

SOCIĀLO ATŠĶIRĪBU MAZINĀŠANĀ  

B4.1. Plānoto ietekmes mērķu sasniegšana; 

B4.2. Ietekmes veicinātāju vērtējums par ietekmes efektivitāti. 

   

       

C) PĒTĀMAIS OBJEKTS: METODISKIE MATERIĀLI 

C1 METODISKO MATERIĀLU MĒRĶA GRUPAS  

C1.1. Mērķa grupu atbilstība uzstādītajiem mērķiem; 

C1.2. Materiālu popularizēšana mērķa grupām un atgriezeniskā saikne 

no mērķa grupām. 

          

C2 METODISKO MATERIĀLU SATURS            
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nacionālie 
plānošanas 
dokumenti 

Attiecināmie 
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C2.1. Satura atbilstība uzstādītajiem mērķiem; 

C2.2. Satura atbilstība mērķa grupu vajadzībām. 

C3 METODISKO MATERIĀLU AKTUALITĀTE 

C3.1. Satura aktualitāte; 

C3.2. Formāta aktualitāte. 

          

C4 METODISKO MATERIĀLU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS 

ILGTERMIŅĀ  

C4.1. Materiālu popularizēšanas, aktualizēšanas un ilgtspējas plāns. 

    
      

D) PĒTĀMAIS OBJEKTS: PROGRAMMA UN TĀS KOMPONENTES KOPUMĀ 

D1 PROGRAMMAS SASNIEGTIE REZULTĀTI 

D1.1. Tiešās mērķa grupas kompetenču attīstība; 

D1.2. Jaunatnes darbinieku / Jaunatnes lietu speciālistu atbalsts; 

D1.3. Ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšana; 

D1.4. Reģionālās attīstības ilgtspējas nodrošināšana. 

          

D2 PROGRAMMAS KOMPONENŠU MIJIEDARBĪBA  

D2.1. Komponenšu mijiedarbība mērķu sasniegšanai un ilgtspējas 

nodrošināšanai. 

          

D3 PROGRAMMAS KOMPONENŠU SAVSTARPĒJĀ PAPILDINĀTĪBA  

D3.1. Savstarpējā papildinātība mērķu sasniegšanā; 

D3.2. Savstarpējā papildinātība mērķa grupas vajadzību nosegšanā. 

  
  

      

D4 PROGRAMMAS UN TĀS KOMPONENŠU EFEKTIVITĀTE 

D4.1. Efektivitāte salīdzinājumā ar iepriekš plānotajiem sasniegumiem. 
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