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Par projektu konkursu
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2019.gada ietvaros tika izsludināts konkurss pašvaldībām
“Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar
vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas
dokumentiem”.
Konkurss bija paredzēts pašvaldībām, kurām ir spēkā esošs darba
ar jaunatni plānošanas dokuments un kuras vēlas izstrādāt ilgtermiņa
risinājumus dažādās darba ar jaunatni jomās, veicinot ilgtermiņa
plānveida darba ar jaunatni attīstību un plānošanas dokumentos noteikto
mērķu sasniegšanu.

Īsumā par projektu (I)
Nosaukums: Jelgava jauniešiem II
Projekta laiks: no 2019.gada 8.jūlija līdz 2020.gada 31.augustam.
Finansējums: 2300,12 eiro, tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Tiešais mērķis: Jelgavas pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta “Jelgavas
pilsētas jaunatnes politikas RĪCĪBAS PLĀNS 2019. - 2020.gadam” noteikto mērķu sasniegšanu
ilgtermiņa, plānveida darba ar jaunatni pašvaldībā attīstībai.
Projekta mērķauditorija: Jelgavas pilsētas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, īpaši jaunieši
no sociālās atstumtības riska grupām, jaunatnes darbinieki, NVO pārstāvji, pašvaldību institūciju
darbinieki, jauniešu līderi utt.
Ilgtspējība:
Dokumenta “Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas RĪCĪBAS PLĀNS 2019. - 2020.gadam” mērķu
realizēšana un kā pamats nākamajam plānošanas dokumentam “Jelgavas pilsētas jaunatnes
politikas RĪCĪBAS PLĀNS 2021. - 2025.gadam”.
Starpinstitucionālas sistēmas darbā ar jauniešiem Jelgavas pilsētā pilnveidošana un stiprināšana.
Sadarbības partneri:
JIP – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas izglītības pārvalde»; JPSK - Jelgavas pilsētas
Skolēnu dome; Zemgales NVO centrs – biedrība „Zemgales NVO atbalsta centrs” u.c.

Īsumā par projektu (II)
Aktivitātes:
1. Informatīvās aktivitātes par projekta norises organizēšanu un
potenciālo dalībnieku iesaiste projekta aktivitātēs, projekta īstenošanas laikā;
2. Projekta vadība un publicitātes pasākumu īstenošana, projekta īstenošanas
laikā;

3. Eksperta - Jaunatnes pētnieka piesaiste, no 2019.gada 1.septembra līdz
2020.gada 15.jūnijam;

4. Jauniešu aptaujas (e-vidē) Jelgavā organizēšana, no 2019.gada 16.oktobra
līdz 16.decembrim;

5. Jauniešu un politikas veidotāju foruma par jauniešu līdzdalības
modeļiem „Esam kopā!” organizēšana, 28.11.2019.;
6. Projekta rezultātu apkopojums un prezentēšana, 05.05.2020.

Cik daudz jauniešu dzīvo Jelgavas pilsētā?
Kā jauniešu skaits mainījies pēdējo gadu laikā?
Kur jaunieši pavada savu laiku ikdienā?
Kas jauniešus apmierina, un kas neapmierina Jelgavas pilsētā?
Kādas iespējas ir pieejamas jauniešiem, un kādas iespējas tiek vērtētas
kā nepieejamas?
Cik daudz jauniešu plāno pārcelties tuvākajos gados prom no Jelgavas
pilsētas?
Cik aktīvi ir Jelgavas pilsētas jaunieši kultūras, sabiedriskās un
pilsoniskās aktivitātēs?
Šie un citi jautājumi analizēti pētījumā
«Jelgavas pilsētas jaunieši:
statistisks raksturojums un jauniešu viedokļu izpēte 2020»

Vārds - ekspertam, sociologam, jaunatnes pētniekam

Gintam Klāsonam
Pētījuma ziņojums
«Jelgavas pilsētas jaunieši:
statistisks raksturojums un jauniešu viedokļu
izpēte 2020»

Jautājumu-atbilžu laiks

Projekta «Jelgava jauniešiem II» rezultāti
1. Projekta īstenošanas laikā tika veikta informatīvā kampaņa;
2. Organizēts jauniešu un politikas veidotāju forums par jauniešu
līdzdalības modeļiem «Esam kopā!»;
3. Tika piesaistīts eksperts - Jaunatnes pētnieks;
4. Tika izstrādātā un veikta aptauja;
5. Aptaujāti 627 jaunieši, apkopota aptaujā saņemtā informācija un
izstrādāts jauniešu sociāli demogrāfiskais profils;
6. Apkopota informācija par projekta rezultātiem, noorganizēts
projekta rezultātu prezentācijas pasākums (attālināti).
Projekts «Jelgava jauniešiem II» saturiski īstenots pilnā mērā, finansiāli
daļēji (saistībā ar vīrusa COVID - 19 izraisīto ārkārtas situāciju Latvijā, projekta
neizmantotā finanšu daļa ir 120,- EUR).

Pasākuma prezentācija un ziņojuma «Jelgavas pilsētas jaunieši:
statistisks raksturojums un jauniešu viedokļu izpēte 2020» pilnā versija
tiks publicēta www.jelgava.lv

Paldies par dalību
projekta «Jelgava jauniešiem II»
noslēguma pasākumā!

