
                                                                                                           

No š.g. 3. – 11. jūnijam Jaunpilī norisinājās Erasmus+ jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta 

Creative Partnership Initiatives to Empower Young People  - “Radošas iniciatīvas un līdzdalība jauniešu iespēju 

palielināšanai” mācību vizīte. Projekts ir tapis Jaunpils novada domei sadarbojoties ar Dacorum CVS 

(Community Action Dacorum) (Lielbritānija) un to līdzfinansē Eiropas savienības programma Erasmus+ 

“Jaunatne darbībā”. 

Programma Erasmus+ Jaunatne darbībā ir Eiropas Savienības programma, kurā jauniešiem, 

jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu 

partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi.  

Mācību vizītes laikā Jaunpilī viesojās projekta partneri no Lielbritānijas (Dacorum CVS), Polijas 
(Fundacja Centrum Atkywnosci Tworczej), Itālijas (EURO-NET), Rumānijas (Asociatia Clubul Sportiv 
Experienta Multisport), Kipras (OPEI) un Jaunpils novada pašvaldību pārstāvēja Baiba Rasa un Ilze Jansone-
Peipiņa. 

Projekta mērķis ir atbalstīt jaunatnes jomā strādājošo darbinieku profesionālo attīstību, lai ieviestu 

jauninājumus un sekmētu kvalitātes uzlabošanu darbā ar jaunatni, jo īpaši uzlabojot sadarbību starp 

jaunatnes jomas organizācijām un citām ieinteresētajām pusēm, tajā skaitā pašvaldību, skolu, vietējiem 

uzņēmējiem un nevalstiskām organizācijām. Kā arī nostiprināt pāreju starp formālo, neformālo izglītību, 

profesionālo apmācību, nodarbinātību un uzņēmējdarbību, dodot iespēju jauniešiem īstenot savu potenciālu, 

attīstīt karjeru, izglītību, veselīgu dzīvesveidu un kļūt par aktīviem un atbildīgiem pilsoņiem.  

Strādājot darba grupās, jaunatnes darbā iesaistītajām personām, tika sniegta iespēja mācīties starptautiskā 

vidē kopā ar kolēģiem no citām valstīm, papildināt zināšanas ar jaunatnes darbu saistītās jomās, uzlabot 

prasmes un iemaņas praktiskajā darbā, uzzināt un izplatīt pozitīvo pieredzi, kā arī veidot jaunus sadarbības 

tīklus un stiprināt saiknes starp jaunatnes jomu un darba tirgu. 

Tāpat projekta dalībnieki tika jauki sagaidīti un iepazīstināti ar darbu Jaunpils novada pašvaldībā, SIA “Līvas 

Grupa”, SIA “Jaunpils alus”, bioloģiskajā lauksaimniecībā “Rogas”, SIA “Jaunpils pils”, Jaunpils novada 

bibliotēkā, biedrībā “Dzīves un veselības skola dabā”, biedrībā “7BALLES”, biedrībā “Dzīpars”. Viesi apmeklēja 

Jaunpils baznīcu, Jaunpils mājražotāju tirdziņu, kā arī piedalījās interesantās orientēšanās sacensībās 

Kartavkalnos. Lielu prieku sagādāja vietējo jauniešu iesaistīšanās projekta aktivitātēs.  

Projekta ietvaros paredzētas divas mācību vizītes – Latvijā (jūnijs, 2017.) un Lielbritānijā (novembris, 2017), 

kā arī darbs vietējā līmenī. Projekta mācību vizītes laikā Jaunpilī, dalībnieki prezentēja savas idejas un nākamo 

4 mēnešu laikā katrs projekta partneris izstrādās un izmēģinās jaunas metodes darbā ar jauniešiem, lai 

sekmētu viņu aktīvu iesaistīšanos pilsoniskajā sabiedrībā, sociālo iekļaušanu un solidaritāti, kā arī veicinātu 

viņu nodarbinātību darba tirgū. Ar vietējo projektu rezultātiem partneri dalīsies projekta otrās mācību vizītes 

laikā Lielbritānijā. 

Mācību vizītes izskaņā esam saņēmuši ļoti pozitīvas atsauksmes, gan no projekta vadītājiem, gan 

pašiem dalībniekiem. Varam lepoties, ka dzīvojam tik skaistā, zaļā zemē kopā ar darbīgiem un brīnišķīgiem 

cilvēkiem! 

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas 
www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv 
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Katru dienu notika mācības un pieredzes apmaiņa 
jaunatnes darbiniekiem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktiskā pieredze – radošā darbnīca  biedrībā “7 
balles” 

  
Viesošanās Kuldīgā, apmeklējot Kuldīgas tehnoloģiju 
un tūrisma tehnikumu, ar kuru sadarbojas Jaunpils 
vidusskola piedāvājot profesionālās ievirzes 
programmu – tūrisma speciālists 

Viesošanās Jaunpils pilī. Ne tikai ekskursija, bet arī 
lietišķa saruna par uzņēmuma sadarbību ar novada 
jauniešiem gan iesaistoties tūrisma apmācībā, gan 
kultūras pasākumu nodrošināšanā 



 
Viesos pie uzņēmējas Veronikas 
Smirnovas- gan stāsts par sadarbību, 
gan pašu dalība praktiskā nodarbībā. 

 


