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Mērķis

Aktualizēt jaunu, atbildīgu un aktīvu 

pilsoņu veidošanas procesu, 

identificēt atbildīgos par šo procesu 

valstī un noskaidrot, cik veiksmīgi 

tas tiek darīts.



Mērķis

1.Ko nozīmē jaunu un atbildīgu pilsoņu veidošana?

2.Kā to panākt ar darbā ar jaunatni? 

3.Kas ir valstī atbildīgs par šo procesu?

4.Kādi ir panākumi un kādi ir izaicinājumi? 

5.Ko mēs varam darīt labāk? 



Latvijas jaunatne
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Latvijas jaunatne



Latvijas jaunatne, kurp dodies?

• Aptaukošanās
• HIV/AIDS izplatība
• Mentālā veselība



VALSTS GRIBA

Valsts pastāv tad, ja 
tās sabiedrībai ir 
valstiskā griba! 



Izglītības procesā - atkarībā no 
satura, vai nu veidojas aktīvi vai 
pasīvi pilsoņi. 

(Linda, Saeimas deputāte)

Pamatā vajadzētu veidoties ģimenē kā 
pamatinstitūcijā, vēlāk iegūstot izglītību un 
sabiedrības ietekmē. 
(Edgars, kristīgo skautu vadītājs)

Procesos, kur tiek apzinātas iespējas, dotie 
pienākumi, no tiem izrietošās sekas. SEKAS! 
Sakarības! Sajūtas - no tevis kaut kas ir 
atkarīgs - veidošana. Piedaloties, iesaistoties 
vērtīgās norisēs. 
(Elīza, dižgaida) 

Šādi pilsoņi rodas procesos, kuros viņiem tiek 
piedāvāta iespēja būt aktīviem, līdzatbildīgiem un 
pieņemt lēmumu. Ja tas tiek pieļauts jau no 
pirmsskolas laika, tad skolas beigās tā jau ir 
nepieciešamība - būt iesaistītam, būt daļai no lielās 
bildes un redzēt, kā mana rīcība ietekmē visus 
citus.
(Daiga, Skola 2030)



AKTĪVA SABIEDRĪBA

• Piedalīšanās vēlēšanās

• Līdzdalība sabiedriskajās 
organizācijās:

• Ilgtermiņā

• Īstermiņā 

• Jaunās līdzdalības formas



Piedalīšanās vēlēšanās



VĒLĒTĀJU AKTIVITĀTE



Piedalīšanās vēlēšanās



Piedalīšanās vēlēšanās



Līdzdalība sabiedriskajās 
organizācijās
• 23 242 NVO (16 418)
• 2 649 sabiedriskā 

labuma organizācijas
• 1 983 norāda, ka mērķis 

ir darbs ar jaunatni
• 36 ir jaunatnes 

organizāciju reģistrā

• 5% no sabiedrības ir 
iesaistīti NVO

• 11 - 21% jaunietis 
iesaistās NVO aktivitātēs

• 2,7% (kā biedri NVO)



Darbs ar jaunatni

Skola



https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/29
5952977675333/UzpfSTcwNDk0NjIwMjoxMDE1NjYwNzY
3NzM5MTIwMw/

INSTRUMENTI

https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/295952977675333/UzpfSTcwNDk0NjIwMjoxMDE1NjYwNzY3NzM5MTIwMw/


Ilgtermiņš - Lielbritānija

Ilgermiņa ietekme uz indivīdu, sākot no 
bērna vai  jaunieša, kas iestājas par 
pozitīvām pārmaiņām sabiedrībā.

Piedalās skautu un gaidu programā un 
kļūst par aktīvu pilsoni. 

Pētījumi rāda, ka 4 gadu dalība skautu un 
gaidu programā (organizācijā), ietekmē 
indivīda dzīvi 60 un vairāk dzīves gadus. 



Piemērs - skauti un gaidas 

• 111 pasaulē, 101 - LV
• 165 valstīs, vairāk kā 60 mil. 
• Latvijā – 22 vienības, 804 biedri



Misija
LSGCO misija ir iesaistot 
bērnus un jauniešus 
neformālās izglītības 
procesā, veidot vērtību 
sistēmu, kas balstīta uz 
skautu un gaidu likumiem 
un solījumu. Aktīvi 
darbojoties sabiedrības 
labā, dot iespēju gūt 
personisko piepildījumu un 
censties veidot pasauli 
labāku;



Neformālas 
izglītības 
programma



Darbības programma 
1. Skautu / gaidu metode 

(scout method)
2. Āra dzīve 
3. Projektu metode

SKAUTU un GAIDU METODE
1. Likumi un solījums
2. Aktivitātes gan ārā, gan

iekšā
3. Nelielas grupas
4. Simboli
5. Jaunieši un pieaugušie

darbojas kopā
6. Mācīties darot
7. Līderība un atbildība
8. Personīgā izaugsme



Darbības Veids
Vietējā Līmenī
• Iknedēļas nodarbības 

vietējā līmenī 
• Sezonas nometnes, 

pārgājieni, labie darbi

Nacionālā Līmenī
• Koordinēts vienību darbs
• Atbalsts Skautu un gaidu 

vadītājiem
• Nacionāla mēroga nometnes 

un akcijas
• Līdzdalība valstiskos 

pasākumos

Starptautiskā līmenī 
• Starpkultūru apmaiņas, nometnes
• Apmācības, attīstības projekti
• Latvijas pārstāvniecība 

starptautiskajā arēnā 



Brīvprātīgie 
skautu un 
gaidu vadītāji



Plānošanas dokumenti

• Ir! 
• Ir labi! 
• No malas viss izskatās labi! 



Plānošanas dokumenti



JAUNATNES POLITIKAS ĪSTENOŠANAS 
PLĀNS 2016.–2020.GADAM
• VIDE – veicināt jauniešiem atbalstošas un iekļaujošas 

vides izveidi, nodrošinot tās pieejamību un uzlabojot 
darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetences;

• LĪDZDARBOŠANĀS - veicināt jauniešu iniciatīvas, 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā 
dzīvē;

• PERSONĪBAS PILNVEIDE –veicināt jauniešu 
uzņēmīgumu, savu spēju apzināšanos, kā arī 
atbildības uzņemšanos par savas veselības 
saglabāšanu



Jaunatnes politikas īstenošanas 
pamatprincipi

1. līdzdalības princips 
2. informācijas pieejamības princips 
3. vienlīdzīgu iespēju princips
4. jauniešu interešu ievērošanas princips
5. labvēlīgu ekonomisko priekšnosacījumu princips 
6. mobilitātes un starptautiskās sadarbības 

nodrošināšanas princips 
7. teritoriju attīstības īpatnības un interešu 

ievērošanas princips 
8. starpnozaru sadarbības nodrošināšanas princips



Darbs ar jaunatni

Skola

• Interešu 
izglītība

• jaunsardze

Nvo

• Nacionāla, 
starptautiska

• Vietēja

Profesionālās 
ievirzes

• Mūzika
• Māksla
• Sports



Darbs ar jaunatni

Jauniešu 
centri

• Brīvā laika 
centri

Politiskās 
partijas

• Jaunatnes 
nodaļas

Reliģiskās 
organizācijas

• Baznīca
• Konfesijas
• sektas



Darbs ar jaunatni

Ģimene Iela

• Un citas riska 
grupas

Neorganizētās 
grupas



Darbs ar jaunatni

Sociālie tīkli JSPA Fondi



Darbs ar jaunatni

Skola
Profesionālā 

ievirze
NVO

Jauniešu 
centri

Reliģiskās 
org.

Politiskās 
partijas

Sociālie tīkli Iela Ģimene Fondi

ES- JSPA u.c.
Neorganizētās 

grupas
Citas valstis



Kopsavilkums
1.Ko nozīmē jaunu un atbildīgu pilsoņu veidošana?

->Valsts griba un līdzdalības nodrošināšana

2.Kā to panākt ar darbā ar jaunatni? 

->Islande, Lielbritānija, skauti un gaidas

3.Kas ir valstī atbildīgs par šo procesu?

-> Mēs, politikas plānotāji  (likumdevēji un vadošie 

ierēdņi), jomu speciālisti, jaunatnes lietu speciālisti, 

jaunatnes darbinieki – profesionālie un brīvprātīgie



Jautājumi un atbildes?



Esiet modri! 
Esiet modras! 


