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Saturs:
Informācija par februāra un LOGI-N projekta metodiskā

LOGI-N reģionālie un marta pasākumiem materiāla anotācija
lokālie semināri 3.lpp. 4.lpp.
Apē, Gulbenē, Saldū

2.-4.lpp. Semināra dalībnieku vērtējums Citāti no semināriem
2.-3.lpp. 5.lpp.

Projekts „LOGI-N”
Projekts „LOGI-N — Local

Guidance Networks: Promoting
Stakeholder Cooperation for
Youth Guidance at Community
Level jeb „Sadarbības tīkls jau-
niešu atbalstam vietējā kopie-
nā” ir Eiropas Savienības Mūž-
izglītības programmas KA1 akti-
vitātes projekts.

Projekts tiek īstenots no
2013.gada 1.aprīļa līdz 2014.ga-
da 31.martam un tā partneri ir:

«Valsts izglītības satura
centrs (vadošais partneris)
*Apes novada dome
"Saldus Bērnu un Jauniešu
centrs
«Gulbenes bibliotēka
*„Baltic Bright” mācību un

>
,

konsultāciju centrs. ” ads
Projekta iniciatīvas atbalsta Projekta LOGI-N darba grupa Saldū

arī asociētie partneri: Gaujienas Projekta mērķis ir veicināt dažādu institūciju sadarbību jauniešu
vidusskola, Gulbenes jauniešu atbalsta sistēmas veidošanai vietējās kopienas ietvaros, lai sekmētu
centrs „Bāze”, Gulbenes novada jauniešu nodarbinātību un izglītības turpināšanu.
dome,Valsts izglītības attīstības Projekta „LOGI-N” gaitā tiek organizēti sadarbības tīkla veido-
aģentūra, Latvijas Nacionālā šanas semināri, apaļā galda diskusijas, sagatavoti un izdoti infor-
bibliotēka un Saldus novada matīvie materiāli, apkopota un izplatīta labās prakses pieredze, kā
dome. arī izstrādāti sadarbības tīkli jauniešu atbalstam vietējā kopienā.





LOGI-N reģionālie un lokālie semināri Gulbenes novadā
2013.gada 7.oktobrī kultūras centrā

notika Gulbenes bibliotēkas rīkots
seminārs-diskusija „Sadarbības tīkls
Jauniešu karjeras atbalstam vietējā
kopienā”. Pirmais projekta reģionālais
seminārs aizsāka Karjeras nedēļas
pasākumus Gulbenes novadā.

Semināra mērķis bija veicināt jauniešu
izglītošanos, karjeras izvēli, nodarbinātību
un apzināt institūcijas novada jauniešu
atbalsta sistēmas veidošanai.

Uz semināru tika aicināti Gulbenes
novada domes deputāti un nodaļu
vadītāji, pārstāvji no dažādu nozaru
pašvaldības un privātajiem uzņēmumiem,
bāriņtiesas un skolu pašpārvaldes darbi-
nieki, mūžizglītības darba konsultanti, kā
arī četru novada jauniešu centru un
aktīvāko biedrību dalībnieki. Seminārā
piedalījās 60 cilvēki.

Seminārā dalībnieki grupās apsprieda
iespējas sadarbības uzlabošanai un jau-
niešu atbalsta veicināšanai Gulbenes no-
vadā. Diskusijā tika izmantota adaptēta
„Pasaules kafejnīcas” metode, kuras laikā
ikvienam dalībniekam bija iespēja izteikt
savu viedokli par katru no apskatāmajiem
jautājumiem.

Dalībnieki septiņās darba grupās pār-
runāja izaicinājumus konkrētās jauniešu
karjeru ietekmējošās jamās:

«Jauniešu piesaiste reģioniem (2 dis-
kusiju grupas);
«Jauniešu uzņēmējdarbība (2 diskusiju
grupas);
+Jauniešu nodarbinātība (2 diskusiju
grupas);
«Izglītības sistēma (1 diskusiju grupa).
Diskusijas noslēgumā katra grupa

izvirzīja trīs aktuālākos izaicinājumus
konkrētajā jomā.

2013.gada 28.novembrī Lizuma pa-
gasta tautskolā notika Gulbenes bib-

rīkotā diskusija par vietējo
sadarbību un atbalstu jau-

niešiem. Seminārā aktīvi darbojās un
izglītojās 36 dalībnieki — Gulbenes novada
domes deputāti, izglītības darbinieki,
jauniešu centru un NVOpārstāvji, jaunie
uzņēmēji un skolēni.
Semināra pirmajā daļā pieredzē dalījās

jaunie uzņēmēji no Gulbenes novada:
Ingars Andževs no Galgauskas, kurš dar-
bojas kokapstrādes nozarē, Modris Apsītis
— kultūras projekta "Laikmetīgas mākslas
paralēles" vadītājs no Jaungulbenes pa-
gasta, Katerina Ļeontjeva - kebabnīcas
„KuKeba” īpašniece no Gulbenes un
Dairis Rutkis — jaunais zemnieks no Dru-
vienas pagasta. Jaunieši iepazīstināja ar
sevi, stāstīja, kas pamudinājis atgriezties
Gulbenes novadā un nodibināt savu
uzņēmumu, kā arī sniedza padomus
uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Semināra otrajā daļā tika meklēti
risinājumi sadarbības iespējām un jau-
niešu atbalstam Gulbenes novadā. Disku-
sija noritēja četrās darba grupās, kurās
dalībnieki centās rast atbildes uz tiem
jautājumiem, kas tika izvirzīti iepriekš no-
tikušajā reģionālajā seminārā 7.oktobrī.

Diskusijas rezultātā tika sniegti
praktiski priekšlikumi pašvaldībai un
sabiedrībai, kā uzlabot karjeras atbalstu
un nodarbinātības iespējas Gulbenes
novadā.
Plašāks rezultātu kopsavilkums tiks

ievietots projekta LOGI-N „Sadarbības
tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā”
ietvaros izstrādātajā metodiskajā mate-
riālā „Sadosimies rokās”.

LOGI-N plānotie
pasākumi:

05.02.2014. Tikšanās ar Labklājības
ministrijas un Nodarbinātības valsts
aģentūras pārstāvjiem nacionālajā
seminārā-diskusijā „Atbalsts jauniešiem —

šodien un rīt”, Valsts izglītības satura
centrā (Strūgu iela 4, Rīga)

26.02.2014. Tikšanās ar augstskolu
mācībspēkiem nacionālajā seminārā-
diskusijā „Augstskolu loma un atbalsts
karjeras izglītības īstenošanai Latvijā”
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā (Svētes iela 33, Jelgava)

26.03.2014. Projekta LOGI-N noslēguma
konference

Dalībnieku vērtējums par semināriem:
Gulbene, 07.10.2013
* Sabalansētā semināra programma, katra dalībnieka iesaistīšana. Ļoti dinamiski! Labs moderators!
* Dot iespēju uzstāties jauniešiem, viņu redzējumu.
* Nebija garlaicīgi. Patika uzklausīt dažādas domas, viedokļus, dalīties ar savu viedokli.
* Vairāk praktiska darba un darba komandā.
Gulbenes novada Lizums 28.11.2013.
* Nepieciešama vienota novada stratēģija attīstībai, kādā jomā ko un kāattīstām, kas ir novada prioritātes.
* Jauniešiem nepieciešama karjeras izglītība, konsultācijas, semināri un prakses iespējas arī ārpus karjeras nedēļas.
* Patika pozitīvās emocijas, iespēja diskutēt.
* Jauniešiem pašiem vajadzētu mēģināt meklēt informāciju, vērsties dažādās organizācijās , iestādēs un jautāt
pēc palīdzības, atbalsta...
* Vajadzētu turpinājumu šādām diskusijām.
* „Laidiet jauniešus pie varas!”



LOGI-N reģionālie un lokālie semināri Saldus novadā
2013.gada 26.oktol Saldus

2.vidusskolā tika organizēts forums
par jauniešu atbalsta sistēmas
veidošanu Saldus novadā.
Saldū pulcējās 180 novada jaunieši,

jaunatnes darbinieki, domes deputāti
un citi interesenti, lai piedalītos ik-

gadējā Jaunatnes forumā.Šis forums
notika, lai veicinātu jauniešu ini-
ciatīvu, līdzdalību un atbildību par
Saldus novadā notiekošo, kā arī dotu
iespēju jauniešiem satikties ar Saldus
novada domes deputātiem un paš-
valdības darbiniekiem, apkopot un
analizēt informāciju par jauniešu
problēmām, vajadzībām, interesēm
un sadarbību.
Jauniešu forumu atklāja Saldus no-

vada domes priekšsēdētāja Indra
Rassa ar uzrunu, kurā mudināja jau-
niešus līdzdarboties un paust savas
idejas.

Klātesošajiem bija iespēja pieda-
līties Valda Meldera vadītā nodarbībā
par radošu komunikāciju sociālajos
tīklos. Viņš jauniešus mudināja rūpīgi
izvērtēt ierakstus sociālajos tīklos un
ar to palīdzību veidot savu tēlu pozi-
tīvu, izteikties jēgpilni un radoši, tajā
pašā laikā nezaudējot reputāciju sa-
biedrības acīs.
Pēc nodarbības jaunieši devās uz

desmit diskusiju grupām,kuras vadīja

Saldus novada domes deputāti un jo-
mu profesionāļi. Grupās apsprieda
jauniešu līdzdalību novada dzīvē, uz-
ņēmējdarbības iespējas Saldus no-
vadā un Latvijā, kā arī ārpusskolas iz-
glītības un brīvā laika pavadīšanas
veidus.
Gūtāsatziņas:
„Ja ko vēlies, tad jāsāk pašam ko
darīt, nevis gaidīt, ka kāds izdarīs
mūsuvietā;
«Nebūt vienaldzīgiem pret to, kas
notiek Saldus novadā;
+ Jābūt vēlēšanai dzīvot laukos.

28.novembrī notika Saldus novada
lokālais seminārs Bērnu un jaunatnes
centrā, kas turpināja iesākto disku-
siju par jauniešu atbalstu, kurā pie-
dalījās pedagogi, karjeras konsul-
tanti, jaunieši un viņu vecāki.

Pasākuma ievada daļā notika lekcija
„Es un mana karjera”, ko vadīja Bērnu
un jaunatnes centra karjeras darba
konsultante Ritma Ošeniece. Tur-
pinājumā centra direktore Valda Tu-
bina un R.Ošeniece aicināja iesaistī-
ties diskusijā par trīs tēmām:

* Jaunietis un pašvaldība;
* Nodarbinātība un uzņēmējdar-
bība;
* Karjera - vakar, šodien, rīt?

Gūtās atziņas:
* Nepieciešams
speciālists — "tilts uz informāciju”
jauniešiem par uzņēmējdarbības
uzsākšanu un praktiskajiem aspek-

uzņēmējdarbības

tiem (biznesa plāna veidošana,
sadarbības partneru meklēšana,
atskaišu sagatavošanau.c.);
* Pašvaldībai jāveicina jauno spe-
ciālistu nodarbinātība novadā;
+ Jāattīsta novada infrastruktūra arī
lauku reģionos;
«Kā iegūt pirmo darba pieredzi?
* Nepieciešams pašvaldības jau-
niešu mājaslapā sniegt informāciju
par nodarbinātības jautājumiem;
+Jāizveido vienota datu bāze, kurā
jaunieši varētu uzzināt informāciju
par darba vietām, prakses vietām
un iespējām strādāt vasarā.
Semināra noslēgumā tika apkopoti

priekšlikumi jauniešu atbalsta sis-
tēmas pilnveidei Saldus novadā. Da-
lībnieki secināja, ka būtiski ir izglītot
jaunatnes darbiniekus un pedagogus,
aktīvāk iesaistīt jauniešus lēmumu
pieņemšanas procesos novadā, kā arī
atbalstīt jaunos uzņēmējus. Lai vei-
cinātu jauniešu nodarbinātību, būtu
nepieciešams pilnveidot darba ie-
spēju datu bāzi un nodrošināt jau-
niešiem - bezdarbniekiem karjeras at-
balsta konsultantu pakalpojumus.

Top projekta "LOGI-N” metodiskais materiāls
Metodiskā materiāla "Sadosimies rokās” mērķis ir parādīt, ka jauniešu atbalsta sistēma veidojas kā daudzu pušu neformāls

sadarbības tīkls, kurā ir iesaistītas valsts, pašvaldības, novada institūcijas, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņē-
mēji un darba devēji, jauniešu organizācijas un privātpersonas.

Materiāls atspoguļo darbuar jaunatni Apes, Gulbenes un Saldus novados, parādot, kā darbojas neformālie sadarbības tīkli
un minot konkrētus sadarbības piemērus jauniešu atbalstam. Sadarbības modeļi akcentē vietējo kopienu unikālo raksturu un
daudzveidīgās iespējas. Materiālā ir sniegta informācija par jaunatnes politiku Eiropā unLatvijā, kā arī neformālās un informālās
izglītības atzīšanu.

Materiāls ir paredzēts jaunatnes lietu speciālistiem, jaunatnes darba koordinatoriem, izglītības un karjeras atbalsta sistēmas
pārstāvjiem, novadu un pašvaldību darbiniekiem, politiķiem, un ikvienam, kuram rūp jauniešu dzīves kvalitāte pašvaldībās.
Nosaukums „Sadosimies rokās”ir aicinājums dalīties ar informāciju, kopīgi domāt, kopīgi rast un piedāvāt iespējas katram jau-
nietim, kas meklē savu ceļu.

Metodiskais materiāls būs pieejams latviešu un angļu valodā. Tas tiks izplatīts Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī būs pie-
ejams elektroniski LOGI-N partneru mājaslapās.



2013.gada 25.oktobris, Gaujiena, seminārs — diskusija
„Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam Apes novadā”

Vivita Ponciusa:
„Informālā izglītība pēc definīcijas ir ikdienas mācīšanās ar darbu, ģimeni vai brīvo laiku saistītu darbību

rezultātā. Pavisam vienkārši izsakoties, tā var būt mammas prasme lieliski gatavot ēst. Ja viņa to dara
pietiekami kvalitatīvi un profesionāli, tad viņai ir iespējams saņemt pavāra kvalifikācijai atbilstošu
dokumentu. Ir nepieciešams nokārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un, saņemot atzīmi ne
mazāku par "5-viduvēji”, profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija izsniedz valsts atzītu pirmā,
otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.”

Gunta Ļuļe:
„Patīkamā ziņa ir tāda, ka bērnu skaits pamatskolas klases palielinās, piemēram, septembrī mācības

1.klasē uzsāka 39 bērni, kas ir par 5 bērniem vairāk kā pērn. Apkopojot informāciju no pagastu pārvaldēm
par jauniešiem līdz 30 gadiem, tika secināts, ka aptuveni 21% mācās, 32% strādā gan novada teritorijā, gan
ārpus tā. Vidēji 7% atrodas ārzemēs un „melnā zona” jeb cilvēki, par kuriem nav informācijas, veido trešo
daļu no jauniešiem, proti, 34%”

Lelde Stībele:
„Gulbenes novadā ir 4500 jaunieši vecuma grupā no 13-25 gadiem, un neformālās izglītības jomā

darbojas trīs jauniešu centri Gulbenē, Rankā un Lejaciemā, kā arīir divas jauniešu brīvā laika pavadīšanas
telpas. Jaunatnes sfērā darbojas 10 darbinieki, no kuriem seši strādā jauniešu centros, trīs — pagastos un
viens domē”

Valsts izglītības Apes novada dome APESsalta cents www.apesnovads.lv
www.VISC.gOV.lv

rap : novads
vAusri dasultībat šarēta Ceītat

>
Saldus bērnu un Gulbenes novadabibliotēka
jaunatnes centrs kd

bic.| www.gulbenesbiblioteka.lv GULBENESVTIEĪV BIBLIOTĒKA

BalticBright Baltic Bright mācību un konsultāciju centrs
MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS www.balticbright.lv

Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevaruzliktatbildību par tajā

ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gulbene
http://ej.uz/bzks
Ape
http://ej.uz/pjmz
VISC
http://ej.uz/iywdTU5


