
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOBILAIS DARBS AR JAUNATNI 
LATVIJĀ 

 
APKOPOTS 2020.  



Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gada ietvaros tika 
organizēts konkurss "Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un 
attīstībai". 

Konkursa mērķis bija atbalstīt pašvaldību, jaunatnes organizāciju, 
biedrību vai nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, projektus, kas vērsti uz 
mobilā darba ar jaunatni attīstību vai pilnveidi, lai veicinātu jauniešu līdzdalību 
vietās, kur netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā 
apjomā. 
 

!  MOBILAIS DARBS AR JAUNATNI IR DARBA AR JAUNATNI 

PAVEIDS, KAS RADA JAUNIEŠIEM LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS VIŅU 
DZĪVESVIETĀ, KUR NAV JAUNIEŠU CENTRU UN BRĪVĀ LAIKA 
AKTIVITĀTES IR LIMITĒTAS. 

 
Projektos īstenotas aktivitātes, kas tieši saistītas ar mobilā darba ar 

jaunatni sagatavošanu, īstenošanu un izvērtēšanu pašvaldībā (piemēram, 
mērķa grupas jauniešu vajadzību izpēte, praktisks darbs ar jauniešiem, 
rezultātu izvērtēšana un secinājumu apkopošana). 

Projektu īstenotāji nodrošināja praktisko darbu ar jauniešiem regulāri 
vismaz četrus mēnešus un tas atbilda šādiem mobilā darba ar jaunatni 
principiem: 

 aktivitātes ir pieejamas ikvienam jaunietim un tiek īstenotas 
iespējami tuvu jaunieša dzīvesvietai; 

 informācija par aktivitātēm ir publiski pieejama visiem attiecīgās 
teritoriālās vienības vai tās daļas jauniešiem; 

 aktivitātes vienā teritoriālajā vienībā vai tās daļā tiek īstenotas ne 
retāk kā vienu reizi divās nedēļās; 

 aktivitātes nodrošina persona, kam ir vismaz viena gada pieredze 
darbā ar jauniešiem; 

 aktivitātes ir iepriekš plānotas un atbilstošas jauniešu vajadzībām, 
un to īstenošanā ir izmantotas neformālās izglītības metodes; 

 aktivitāšu ietvaros notiek sadarbība ar teritoriālajā vienībā 
esošajām iestādēm vai tās iekļaujas esošā starpsektoru 
sadarbības modelī; 

 aktivitātes veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, 
iekļaušanos sabiedrībā un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos; 

 aktivitātes ietver individuālu darbu ar jaunieti un/vai darbu ar 
jauniešu grupām, kā arī vietējo sabiedrību. 

 
 
  



FAKTI UN SKAITĻI PAR KONKURSA REZULTĀTIEM 
 
Projektu iesniedzēju skaits: 20 
Apstiprināto un īstenoto projektu skaits: 14, no tiem: 

 pašvaldību skaits, kas īstenoja projektu: 11 

 biedrību skaits, kas īstenoja projektu: 3 

 
Visvairāk finansējums projektos novirzīts budžeta pozīcijās 

atalgojumam, precēm un pakalpojumiem un mazvērtīgajam inventāram: 
  

Projektā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas 46879,19 

Transporta izmaksas (sabiedriskais transports, degviela vai 
gāze, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumi)  

3332,50 

Telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomas izmaksas 540,00 

Kancelejas un biroja preču izmaksas 3261,56 

Sabiedrības informēšanas un publicitātes pakalpojumu un 
preču izmaksas 

3131,27 

Preču un pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar līguma par 
projekta īstenošanu prasību izpildi 

18842,89 

Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas 3334,68 

Mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas 7616,65 

 
  



MOBILĀ DARBA AR JAUNATNI NORISES VIETAS LATVIJĀ (2018-2019) 
 
 

Pagasti vai apdzīvotas vietas, kuros notika praktiskais darbs ar jauniešiem konkursa 
ietvaros un pilotprojektos pirms konkursa: Preiļu novada Pelēči, Code, Ceraukste, Īslīce, 
Alūksnes novada Padedze, Liepna, Veclaicene, Baltinavas novada Baltinava, Siguldas 
novada Allaži, More, Jūdaži, Olaines novada Jaunolaine, Amatas novada Nītaure, Ikšķiles 
novada Tīnūži, Rūjienas novada Vilpulka, Jeri, Salas novada Birži, Kocēnu novada Bērzaine, 
Rubene, Dikļi, Dauguļi, Zilaiskalns, Kuldīgas novada Turlava, Gulbenes novada Lizums, 
Litene, Galgauska, Druviena, Brocēnu novada Blīdene, Remte, Gaiķi, Kandavas novada 
Cēre, Zemīte, Zante, Vāne, Matkule, Saldus novada Nīgrande, Ezere, Šķēde un Novadnieki, 
kā arī Rīga. 
 

Faktiski iesaistīto jauniešu skaits: ~5312.  
Pieprasījums pēc mobilā darba aktivitātēm bija lielāks nekā sākotnēji plānots!  
 
Praktiskā darba ar jauniešiem aktivitāšu skaits kopā: 469  
Pārējās projektu aktivitātes (administrēšana, noslēguma izvērtējums, darba 
grupas u.tml.): 85 
Praktisko nodarbību ar jauniešiem ilgums kopā visos projektos: 1456 h 
(neskaitot aktivitāšu sagatavošanas un projekta administrēšanas h) 
Vidēji aktivitātes ilgums: 3 h 



Viens no mobilajiem darbiniekiem – 24 gadīgais Jānis atzīst, ka projekts deva 

lielisku iespēju lauku teritoriju jauniešiem realizēt savas idejas un dalīties ar 

savām interesēm, kuras kopīgi palīdzēja jauniešiem īstenot. Šie jaunieši ir 

citādāki kā pilsētu jaunieši, daudz pateicīgāki un sirsnīgāki, jo lauku teritorijās 

piedāvātās aktivitātes ir ierobežotā skaitā, līdz ar to, ikviena jauna nodarbe, 

kas notiek regulāri, ir apmeklēta un jaunieši to gaida ar nepacietību ikreiz. Bija 

liels prieks katru reizi tikties ar tik dažādiem jauniešiem, darboties gan grupās, 

gan individuāli, palīdzēt, iedrošināt un iesaistīt dažādās aktivitātēs. Noteikti 

plānojam mobilo darbu pagastos turpināt arī nākotnē, iesaistot arī citus 

pagastus un jaunus mobilos darbiniekus, kuri, tāpat kā mēs, iegūs jauniešu 

uzticību un kļūs par uzticības personām un iedrošinātājiem, veicinot jaunatnes 

iesaistīšanos pagasta un novada dzīvē, līdz ar to attīstot darbu ar jaunatni un 

to pilnveidojot. 

Projektā piedalījās jaunieši no Bauskas novada, lielākoties projektā 

iesaistītajiem trīs pagastiem, vecumā no 13-25 gadiem. Jauniešiem 

aktivitātēm nebija jāpiesakās, lai gan daļa uzrakstīja sociālajos tīklos vadoties 

pēc sociālajos tīklos publicētās informācijas un afišām, lielākā daļa tika 

uzrunāta personiski vai caur draugiem, kuri jau apmeklē  atvērtā tipa jauniešu 

telpas pagastos, kuras tika izveidotas projekta ietvaros ar iegādāto 

mazvērtīgo inventāru, pašvaldības un pagasta pārvalžu līdzdalību. Jaunieši 

ieguva iespēju pavadīt lietderīgi savu brīvo laiku, iesaistīties un realizēt sev 

interesējošas aktivitātes un nodarbes. Ieguva uzticības personas ar kurām 

spēja atklāti izrunāties un iegūt iedvesmu un motivāciju rīkoties, lai sasniegtu 

savas vēlmes. Jaunieši kļuva aktīvāki un izrāda vēlmi arī turpmāk iesaistīties 

pagasta un novada dzīvē, līdzdarboties un organizēt arī sev vēlamas 

aktivitātes, kuras vēlas parādīt līdzcilvēkiem un visai novada kopienai.  

Bauskas novads arī 

turpmāk plāno darboties 

realizējot mobilo darbu 

pagastos, kur aktivitātes 

notiek teritorijās, kur ir 

jaunieši, bet nav izveidota 

vieta, kur darboties. Tiek 

plānots izveidot atvērtā 

tipa jauniešu telpas, kur 

jauniešiem būs iespēja 

darboties un izmantot 

lietderīgi savu brīvo laiku 

kopā ar mobilos darbinieku 

vai jaunatnes darbinieku, 

regulāri un konkrētā laikā, 

kas ērts gan darbiniekam, 

gan jaunietim.  



Projekta vadītāja Ieva Kaltniece atzīst, ka mobilais darbs ar jauniešiem 

pagastos un vietās, kur darbs ar jauniešiem nenotiek vai notiek ierobežotā 

apjomā, ir lielisks veids, ka aizsniegt un aktivizēt šos jauniešus, jo pagastos ir 

daudz jaunieši, kuriem vajag nelielu atbalstu, lai varētu sasniegt lielas lietas 

un veicinātu pagasta dzīves dažādošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpmāk jāveic detalizēta izpēte, lai precīzi saprastu kāda pieeja 

katram pagastam būs atbilstošākā. Viennozīmīgi, ka katrā pagastā mobilais 

darbs ar jaunatni izskatīsies savādāk, iespējams citur radīsies jaunas 

pulcēšanās vietas jauniešiem, tāpat kā Turlavas pagastā “Štābiņš”, citur mēs 

brauksim ar plastmasas kasti, kurā būs kancelejas preces, bumba un pāris 

jaunieši līdzi no Turlavas ar savu pieredzes stāstu, citur tiksimies ar 

jauniešiem kādā parkā - tā 

pieeja noteikti būs katram sava. 

Tāpēc svarīgākais ir dzirdēt un 

ņemt vērā Jauniešu forumā 

iegūtos secinājumus un 

viedokļus, kas ļauj precīzāk 

noteikt katra pagasta aktuālās 

vajadzības, iespējas un veidu, 

kā darboties ar jauniešiem, 

konkrētajā vietā.  

 

  



PROJEKTU IETEKME UN ILGTSPĒJA 
 

Kā secināms no projektu īstenotāju noslēguma pārskatos sniegtās 
informācijas, mobilā darba projektiem ir bijusi pozitīva ietekme uz mobilā 
darba attīstību Latvijā un ir potenciāls nodrošināt projektu ilgtspēju. 
 
Projektu īstermiņa ietekme 
 ir apzinātas jauniešu vajadzības un 

iespējas īstenot mobilā darba 
aktivitātes novadu pagastos; 

 novada centriem ir izveidojusies 
ciešāka saikne ar pagastu iestāžu 
vadītājiem, un tiks turpināta 
sadarbība ar pagastu skolām, 
bibliotēkām un kultūras namiem un 
sociālajiem centriem, lai piesaistītu 
jaunus jauniešus, kuri iepriekš 
aktivitāšu vietas neapmeklēja vai 
apmeklēja reti, un strādātu ar jau 
iesaistītajiem jauniešiem; 

 radusies atziņa, ka starpsektoru 
regulārai sadarbībai ir lielāka nozīme 
nekā domāts un ka sadarbībai ir 
jābūt starp vairākām institūcijām - 
pašvaldību, sociālo dienestu, 
bāriņtiesu, skolām, jauniešu centru, 
reliģiskajām iestādēm u.c.; 

 projekti attīstīja jauniešu 
konkurētspēju, pašapziņu un 
veicināja jaunu prasmju un 
kompetenču iegūšanu, kā arī deva 
iespēju apzināties sevi un savas 
iespējas darboties ne tikai savās, bet 
sabiedrības interesēs; 

 projektu rezultātā atsevišķās 
pašvaldībās (piemēram, Rīga, 
Kuldīgas novads, Gulbenes novads, 
Salas novads, Ikšķiles novads, Preiļu 
novads) tika sagatavoti darba plāni, 
mobilā darba ar jaunatni 
rekomendācijas, vai vadlīnijas ielu 
jaunatnes darbam, un mobilais darbs 
iekļauts kā viens no virzieniem darba 
ar jaunatni attīstīšanā;  

 daudzu projektu rezultātā tika 
veicināta atsevišķas telpas 
jauniešiem pagastos atvēlēšana un 
projekta ietvaros iegādātā inventāra 
nodrošināšana pagastu jauniešu 
aktivitātēm; 

 projektu ietvaros izveidojās 
neformālas jauniešu grupas, kas tiek 
motivētas pārstāvēt pagasta 
jauniešus arī turpmāk pēc projekta 
īstenošanas. 

 Projekta ilgtermiņa ietekme un 
ilgtspēja 
 vairākos projektos (Olaines novads, 

Siguldas novads, Alūksnes novads, 
Gulbenes novads, Kuldīgas novads 
u.c.) mobilā darba ar jaunatni 
rezultāti un pozitīvā ietekme tika 
prezentēta pašvaldībās lēmuma 
pieņēmējiem un iesniegti priekšlikumi 
izveidot papildus amata vietas vai 
paredzēt finansējumu mobilā darba 
aktivitātēm; 

 vairākas pašvaldības (piemēram, 
Kuldīgas novads, Gulbenes novads, 
Bauskas novads, Kocēnu novads) 
plāno turpināt mobilā darba 
aktivitātes pagastos ar novada 
domes atbalstu, piešķirot pašvaldības 
budžeta līdzekļus, piemēram, 
degvielai un personāla atalgojumam; 

 Siguldas novada pašvaldības 
teritorijā, Ikšķiles novada Tīnūžos un 
Rīgas pilsētas teritorijā secīgi dažus 
gadus pēc kārtas tika turpinātas 
iesāktās mobilā darba ar jaunatni 
aktivitātes IZM Jaunatnes politikas 
valsts programmas konkursu 
ietvaros, kā arī tiek izvērtēta iespēja 
turpināt šādas aktivitātes; 

 darba grupu projektu izvērtējums un 
priekšlikumi tiks izmantoti novada 
pašvaldības turpmākās attīstības 
plānošanā gan politiskā, gan projektu 
realizēšanas līmenī; 

 turpmāk tiks veidota spēcīgāka 
sadarbība starp jauniešu centriem, 
sociālo dienestu, bāriņtiesu, policiju 
un skolām, sekmējot sociālā riska 
grupas jauniešu integrāciju 
sabiedrībā; 

 uzlabojusies pagastu pārvalžu 
izpratne par mobilā darba aktivitāšu 
vērtīgumu, kā rezultātā izvērtēs 
iespējas atbalstīt jauniešu iniciatīvas 
un iekārtot piemērotu vidi jauniešiem. 

   



ATZIŅAS NO PROJEKTU ĪSTENOTĀJIEM PĒC MOBILĀ DARBA AR JAUNATNI ĪSTENOŠANAS  
 

Telpa un vide 
 pagastos nepieciešams padomāt par 

atsevišķām telpām, jo skola ne vienmēr ir 
piemērotākā vieta mobilā darba ar 
jaunatni īstenošanai; 

 nepieciešamība pēc mobiliem jauniešu 
centriem pieaug; 

 projekts sniedza iespēju un telpu 
jauniešiem īstenot savas iniciatīvas pirmo 
reizi; 

 jauniešiem tagad ir apziņa un pieredze, 
ka kultūras iestāžu telpas ir arī viņu 
vajadzībām; 

 ņemot vērā, ka nav prasības jauniešiem 
un citiem interesentiem uzrādīt personas 
identitāti apliecinošus dokumentus, nevar 
garantēt visu dalībnieku patieso vecumu. 

 

 Jaunieši  
 galvenais projekta ilgtspējas garants ir 

jauniešu ieinteresētība iesaistīties 
aktivitātēs, sajustiem uzklausītiem no ar 
pašvaldību nesaistītiem speciālistiem;  

 projekta rezultātā jaunieši ir ieguvuši ne 
tikai fizisku telpu, kur pavadīt savu brīvo 
laiku un realizēt savas iniciatīvas, bet arī 
ieguvuši pārliecību, ka paši var veidot vidi 
ap sevi, tādu kādu to vēlas un nav 
jāgaida, lai kāds cits to darītu viņu vietā; 

 jaunieši ir ieinteresēti, lai šādas aktivitātes 
turpinātos, jo tā ir iespēja jauniešiem, kuri 
nedzīvo centrā vai pagastos (kuros ir 
jauniešu centri), saņemt un iesaistīties 
tādās pašās aktivitātēs kā pārējiem. Uz 
noslēguma pasākumu pārsteigums bija 
arī tas, ka jaunieši tiešām bija mājās 
apdomājuši savas vēlmes un iespējas un 
spēja konkrēti pamatot, ko viņi gribētu 
darīt, kādas prasmes apgūt, kādus 
pasākumus organizēt paši un piedalīties, 
kā arī kādā laikā viņiem šāda veida 
aktivitātes būtu vispiemērotākās;  

 projektā pierādījās, ka pat, ja jaunieši 
izteikuši vēlmi pēc pasākuma vai 
ierosinājuši aktivitāti, tas vēl nenozīmē, 
ka viņi to apmeklēs. 

 

 Sadarbības un uzticības veidošana  
 sadarbība ar nevalstiskajām 

organizācijām var būt kā pozitīvs 
instruments rezultātu sasniegšanā; 

 jauniešiem patīk sporta notikumi, vasaras 
festivāli un vērtīgi, ka mēs kā organizācija 
varējām vairākos šādos notikumos 
līdzdarboties, un piedāvājot citādu saturu 
un iespējas, bija jaunieši, kas iepazina 
jaunas iespējas un vēlāk iesaistījās 
brīvprātīgajā darbā; 

 novada pagasti, redzot pozitīvo piemēru, 
ir aktīvāki arī savos pagastos attīstīt 
mobilo darbu ar jaunatni; 

 projektā paredzētajā termiņā ir grūti veikt 
individuālu darbu, jo paiet vismaz 
pusgads, kamēr izveido attiecības ar 
jauniešiem; 

 lauku teritorijās svarīgi atrast līderi, kas 
spēj jauniešus "savākt" un noturēt, vai 
kas informēs par aktivitātēm, jo bez 
regulāras atrašanās uz vietas pagastā, 
nav iespējams nodrošināt jauniešu 
apmeklējumu; 

 grūti noskaidrot jauniešu vajadzības, 
kamēr nav nodibināta uzticība; 

 biedrības pieredze rāda, ka dažkārt nav 
iespējams panākt skaidru pašvaldības 
apņemšanos turpināt aktīvi iedzīvināt 
kaut dažas mobilā darba ar jaunatni 
metodes. 

 
 



IETEIKUMI NO KONKURSA PROJEKTU ĪSTENOTĀJIEM TURPMĀKAI MOBILĀ DARBA ATTĪSTĪBAI 
 

Ieteikumi mobilā darba veicējiem 
 galvenie ierobežojošie apstākļi projekta mērķu un ieceru 

pilnvērtīgai sasniegšanai bija nepietiekams laiks visu aktivitāšu 
īstenošanai, zināšanu un pieredzes trūkums konkrētu uzdevumu 
veikšanai, kā arī daudzveidīgā un mainīgā darba vide, attiecīgi 
jāpadomā, kā tai pielāgoties; 

 nepieciešams ieplānot laiku jauniešu uzticības iemantošanai, kā 
arī vairāk laika jauniešu vajadzību noskaidrošanai, situācijas 
izpētei, jauniešu iepazīšanai, lai izprastu un veicinātu motivāciju 
iesaistīties ilgtermiņā; 

 pasākumu sagatavošanā svarīgi paredzēt alternatīvu un attiecīgi 
sagatavot materiālus alternatīvas aktivitātes nodrošināšanai;  

 mobilā darba ietvaros jāpievēršas tādām tēmām kā sociālā 
uzņēmējdarbība un nodarbinātība, jo šīs tēmas ir ne tikai 
aktuālas pieaugušajiem, bet kļūst aktuālākas arī jauniešu vidū. 
Nepieciešams veicināt jauniešu iespēju saņemt viņiem 
nepieciešamo informāciju viņu dzīvesvietā un nodrošināt 
līdzvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas kā pilsētā 
mītošiem jauniešiem, tā jauniešiem, kuru dzīvesvietas ir pagasti;  

 nepieciešams padomāt par iespējām popularizēt aktivitātes 
izglītības iestādēs; 

 mobilā darba ar jaunatni būtisks priekšnosacījums ir jaunas 
metodes sadarbībā ar pašvaldību – whatsapp sarakstes ar 
darbā ar jaunatni iesaistītajiem, regulāras domu apmaiņas par 
idejām, paveikto, plāniem, atgriezeniskās saites sniegšana, 
spēja redzēt jauniešus, kuriem ir idejas un vajag sniegt atbalstu 
to realizēšanā. 

 Ieteikumi politikas veidotājiem, pašvaldībām 
 būtu nepieciešams metodiskais materiāls mobilā darba ar 

jaunatni ieviešanā, īpaši noderētu tieši metodes, kā īstenot 
praktiskās aktivitātes; 

 nepieciešams vēl vairāk veicināt izpratni par to, kas ir mobilais 
darbs ar jauniešiem un kā iekļaut tajā individuālo darbu; 

 nepieciešams veicināt personāla izaugsmes iespējas, zināšanu 
un kapacitātes paaugstināšanas iespējas; 

 būtu svarīgi turpināt atbalstīt mobilā darba ar jaunatni 
programmu, lai tajā varētu uzsākt darbību gan novadi, kuri to 
nav paspējuši, gan veidojot atbalsta sistēmu tiem, kas to jau ir 
uzsākuši un vēlas turpināt;  

 projekta priekšrocības: elastība aktivitāšu dienu un laika 
noteikšanā būtu jāsaglabā; 

 jānodrošina iespēja iegādāties inventāru, pamatlīdzekļus, jo 
ierodoties svešā vietā nevar nodrošināt atbilstošu vidi; 

 būtu jāiekļauj izmaksas papildu materiāliem un inovatīvām 
publicitātes aktivitātēm; 

 paredzēt kopīgas apmācības apstiprinātajiem projektiem, 
nodrošinot mentoru; 

 nepieciešama sadarbība un pašvaldību iesaiste mobilā darba ar 
jaunatni metožu ieviešanā; 

 nepieciešama papildu personāla piesaiste, kuri strādātu 
jauniešu dzīvesvietā un sniegtu atbalstu jauniešu iniciatīvām 
ilgtermiņā un atbilstoši jauniešu aktuālajām vajadzībām; 

 mobilā darba aktivitātes ir jāplāno un projekti vienmēr jāvērtē 
ilgtermiņā, jo vesels gads bieži vien vajadzīgs attiecību 
nodibināšanai, rezultāti nav ātri sasniedzami; 

 mobils darbs ar jaunatni ir arī labs un salīdzinoši lēts pārbaudes 
rīks, vai lokālajai sabiedrībai, jauniešu kopienai nepieciešams 
darbs ar jaunatni. 

 
 



LABĀS PRAKSES PIEMĒRS PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ SOLI PA SOLIM 
 

Sagatavošanas posms 
1) Esošās situācijas apzināšana, priekšizpēte, u.c. 

 publiski pieejamās informācijas apkopošana; 

 teritorijas fiziska izpēte; 

 jauniešu vajadzību un interešu 
noskaidrošana; 

 informācijas iegūšana no darbā ar jauniešiem 
iesaistītajām pusēm; 

 informācijas iegūšana no vietējās kopienas 
pārstāvjiem. 

 konsultācijas ar ekspertiem; 

 starpnozaru darba grupas tikšanās. 
 

2) Darba plāna sagatavošana: 

 mērķis, ko vēlas sasniegt; 

 vismaz 6 mēneši, 1-2 tikšanās nedēļā, 
regularitātes nodrošināšana; 

 2 jaunatnes darbinieki, konkrēta teritorija, 
vieta; 

 nepieciešamā resursu bāze; 

 atgriezeniskā saite, izvērtēšanas formas; 

 atskaites punkts. 

 
 
 
 

 

Īstenošanas posms 
1) Mobilā darba ar jauniešiem aktivitātes: 

 daudzveidīga tematika (ēdiens, spēles, 
mūzika, kino, video un animācijas, 
sociālie tīkli, attiecības, nodarbinātība, 
ceļošana, atpūta un izklaide); 

 darbs ar jauniešiem individuāli un grupās; 

 iespēja jauniešiem «būt kopā», 
sarunāties par jebkuru tēmu, aizpildīt 
brīvo laiku, mainīt vidi un būt mobiliem, 
atrast domubiedrus u.tml.; 

 pašu jauniešu idejas un iniciatīva, 
līdzdalība plānošanā un organizēšanā; 

 iespēja apgūt zināšanas un prasmes 
ārpus viņu dzīvesvietas, tikties ar citu 
valstu jauniešiem, veicinot labās prakses 
apmaiņu un ieviešanu savā dzīvesvietā; 

 plānotas/elastīgas un ar loģisku 
turpinājumu; 

 aktivitātes vēlams plānot tajā pašā vietā 
un laikā, lai jaunieši var paļauties uz 
regularitāti. 

 

2) Sadarbība starp iesaistītajām pusēm: 

 tikšanās vismaz 1-2x mēnesī tikšanās; 

 dažādu nozaru pārstāvju līdzdalība; 

 informācijas apkopošana, 
konfidencialitātes ievērošana. 

 

Izvērtēšanas posms  
 noteikt konkrētu periodu, kurā tiks 

izvērtēti rezultāti; 

 vienošanās par izvērtēšanas kritērijiem 
pirms tam; 

 visu iesaistīto pušu iekļaušana 
izvērtēšanā; 

 atbildīgais par izvērtēšanu – «cilvēks 
no malas»; 

 rezultātu izvērtēšana, secinājumu 
apkopošana, rekomendāciju izstrāde. 

 
 
 
 
  

 Atbalsts jaunatnes darbiniekiem  
 supervīzijas; 

 tikšanās ar citiem jaunatnes darbiniekiem; 
 iekšējie kārtības noteikumi, individuālās robežas; 

 metodiskie materiāli. 



NODERĪGI RESURSI UN SAITES 

 Vebinārs "Rīgas pašvaldības pieredze ielu darbā ar jaunatni" 
https://www.youtube.com/watch?v=oSwoId6UMjs 
 

 Vebinārs “Pašvaldību un NVO pieredze mobilajā darbā ar jaunatni” 
https://www.youtube.com/watch?v=IReJ0QSQN14 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oSwoId6UMjs
https://www.youtube.com/watch?v=IReJ0QSQN14

