Jauniešu integrācija
No 2016.gada 20.septembra līdz 2018.gada 31. oktobrim Stopiņu novada dome īsteno
Eiropas Sociālā fonda 100 % finansētu projektu “PROTI un DARI!”. Projekta Nr.
8.3.3.0./15/I/001.
Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās,
nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē.
Kopējais pieejamais finansējums EUR 32 848,20, kas paredzēts, lai katram jaunietim
izstrādātu individuālu programmu un nodarbības.
Ar dažādām audzinošām un izglītojošām aktivitātēm tiek attīstīta mērķa grupas jauniešu
motivācija, prasmes, kas veicina viņu iesaisti izglītības sistēmā vai stāšanos darbā, tai skaitā
aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts
izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos
Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos
aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Laikā no 2016.gada novembra līdz 2017.gada aprīlim projektā iesaistīti četri novada jaunieši.

Parakstīts līgums par dalību projektā PROTI un DARI
2016. gada 20. septembrī Stopiņu novada dome parakstīja līgumu ar Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūru par iesaistīšanos Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā “PROTI un
DARI!”.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai
skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts
izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai
Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos
bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā.
Stopiņu novada pašvaldībai ir noteikts maksimālais jauniešu skaits 21, kā arī kopējais
pieejamais finansējums EUR 32 848,20, kas paredz viena programmas vadītāja un līdz divu
jauniešu mentoru iesaisti. Projektā atbalstāmo darbību īstenošanas laiks ir no līguma
parakstīšanas dienas līdz 2018. gada 31. oktobrim.
Ilze Kļaviņa, Stopiņu novada projektu vadītāja

Stopiņu novadā ir uzsākts projekts – PROTI UN DARI
Projektā var piedalīties jaunieši vecumā no 15- 29 gadi, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst
arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā. Projektā ir iesaistījušies Sauriešu
ciema trīs jaunieši. Katram jaunietim ir izstrādātas individuālas programmas, kurās ir iekļautas
jauniešu vēlmes apgūt kaut ko jaunu, iemācīties jaunas prasmes un iemaņas. Projekts ir vērts
uz jauniešu prasmju un personības attīstību.
Pašreiz jaunieši regulāri apmeklē Sauriešu dienas centra aktivitātes, ir ieguvuši informāciju
par NVO darbu, iepazinušies ar Stopiņu novada jauniešu domi un viņu turpmākajām
aktivitātēm, kurās ir iespēja piedalīties jebkuram jaunietim. Visi trīs jaunieši apmeklēja 14

stundu kouičinga semināru, piedalījās radošajās darbnīcās: ziepju liešana, kreatīvā
papīrmāksla, floristikas nodarbības, adventes vainagu pagatavošana, sveču liešana, dekoru
izgatavošana, tapošana, šūšana. Marija un Natālija jau otro mēnesi apmeklē autoskolu un
apgūst teoriju. Ir iespēja apmeklēt karjeras konsultantu un psihologu.
Decembra mēnesī visi trīs jaunieši piedalījās Starptautiskajā konferencē “Migrācija medijos:
fakts, vēstījums, uztvere”, kuru organizēja Biedrība “Patvērums “Drošā māja””. 27. decembrī
apmeklējām IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma meklētāju izmitināšanas
centru “Mucenieki”, jaunieši novadīja centrā esošajiem bērniem no Sīrijas, Azerbaidžānas un
citām valstīm radošās darbnīcas. Tā bija pirmā brīvprātīgā darba pieredze jauniešiem apgūt
sociālas prasmes kā strādāt ar citu tautību bērniem vecumā no 1.- 9. klasei. Plānojam
sadarbību turpināt un reizi mēnesī doties uz Mucenieku centru, lai mācītu kaut ko jaunu
centra iemītniekiem un jaunieši paši mācītos kontaktēties, novadīt nodarbības un iepazīt citu
tautu kultūru.

Paldies jauniešiem, kuri tik aktīvi darbojas projektā un aicinām pietiekties tos jauniešus, kuri
vēlētos darboties un sevi pilnveidot.
Jaunajā gadā ir plānots, ka jaunieši varētu apgūt angļu valodu un citas radošas aktivitātes.
Jauniešu mentore: Aija Šibajeva
(03.01.2017.)

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā - PROTI un DARI!
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu,
neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)
kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”.
Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar
to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts
atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un
vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot

piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas
mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot
ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras
pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru
aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes
uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara,
iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar
invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts
projektā līdz 9 mēnešiem.
Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu atbalstu un piedalīties projektā “PROTI un
DARI!”, aicinām griezties savā pašvaldībā.
Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītāji un mentori – izglītības un
jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu biedrību pārstāvji, dažādu izglītības iestāžu darbinieki,
karjeras konsultanti un citu jomu un nozaru pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs
jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī
pārņemt pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem. Aicinām
ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert
pirmo soli un mainīt savu dzīvi.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai
skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības
attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības
valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba
samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa
vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem
(tālruņa nr. 67356249).
“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar
Latvijas pašvaldībām.
(09.02.2017.)

Turpinās programma jauniešiem PROTI UN DARI
Stopiņu novada pašvaldība īsteno Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras vadītā
un Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā “PROTI un DARI!”.
2017.gada maijā četri jaunieši ir sekmīgi pabeiguši projekta aktivitātes un sekmīgi
iesaistījušies mācību vai darba attiecībās.
Katram jaunietim pēc prasmju, interešu, iegūtās izglītības un attīstības virziena profilēšanas
tika izstrādāta individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām daļām – personības
attīstības, iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”, mūžizglītības kompetence. Šādas
individuālas jaunieša pasākumu programmas vidējais ilgums ir 4 mēneši, kuras laikā jaunietis
saņems individuāla mentora atbalstu, individuālas konsultācijas, iesaistoties dažādās
pasākumu programmā paredzētajās aktivitātēs (t.sk. dalība nometnēs, semināros, sporta
aktivitātēs, kultūras pasākumos u.c.) un ekskursijās uz uzņēmumiem vai īslaicīgā praksē
uzņēmumā u.c.

Aicinām novada jauniešus pieteikties dalībai projektā! Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši
vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav
reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē.
Pieteikties dalībai un saņemt informāciju par projektu var pie projektu vadītājas mob.tel.
27757387 vai rakstot uz e- pastu: ilze.klavina@stopini.lv.
Projektā atbalstāmo darbību īstenošanas laiks ir līdz 2018.gada 31. oktobrim.
Stopiņu novada projektu vadītāja Ilze Kļaviņa
(05.07.2017.)

TURPINĀS PROGRAMMA JAUNIEŠIEM “PROTI UN DARI”
Stopiņu novada pašvaldība īsteno Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras vadītā un
Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu “PROTI un DARI!”.
2017.gada decembrī seši jaunieši sekmīgi turpina projekta aktivitātes, kuru mērķis ir iesaistīt
projekta dalībniekus mācību vai darba attiecībās.
Katram jaunietim pēc prasmju, interešu, iegūtās izglītības un attīstības virziena profilēšanas
tika izstrādāta individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām daļām – personības
attīstības, iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”, mūžizglītības kompetence. Šādas
individuālas jaunieša pasākumu programmas vidējais ilgums ir 4 mēneši, kuras laikā jaunietis
saņems individuāla mentora atbalstu, individuālas konsultācijas, iesaistoties dažādās
pasākumu programmā paredzētajās aktivitātēs (t.sk. dalība nometnēs, semināros, sporta
aktivitātēs, kultūras pasākumos u.c.) un ekskursijās uz uzņēmumiem vai īslaicīgā praksē
uzņēmumā u.c.
Aicinām novada jauniešus pieteikties dalībai projektā! Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši
vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav
reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē.
Pieteikties dalībai un saņemt informāciju par projektu var pie projektu vadītājas mob.tel.
27757387 vai rakstot uz e- pastu: ilze.klavina@stopini.lv.
Ilze Kļaviņa, Stopiņu novada projektu vadītāja
(20.12.2017.)

Programma “PROTI UN DARI” paplašinās
Līdz 2020.gada jūnijam Stopiņu pašvaldības Jauniešu garantijas programma un projekts
“PROTI UN DARI” ir iesaistījis kopumā 36 jauniešus. Programmas laiks ir individuāls, no 1- 9
mēnešiem. Vidējais iesaistes ilgums programmā ir 4 mēneši.
Atkal aicinām jauniešus vecumā no 15 – 29 gadiem iesaistīties projekta aktivitātēs. Projekts
tiek īstenots sadarbībā ar pašvaldībām Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas
perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa
“Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA

īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā” ietvaros.
Jauniešiem, kuri nestrādā un nemācās, tiek piedāvāti profesionālas ievirzes kursi, karjeras
konsultācijas, valodu apguve un cita veida zināšanas. Ko jaunietis iegūst projektā?





Individuāli sastādītu plānu;
Mentora atbalstu;
Bezmaksas kursus, konsultācijas;
Jaunas prasmes un zināšanas;

Ikvienu jaunieti var interesēt apgūt dažādas dzīves lietišķās prasmes, darba interviju treniņus,
mājsaimniecības budžeta sastādīšanu un tamlīdzīgas ikdienā noderīgas zināšanas.
Aicinām pieteikties jauniešus, kuri nestrādā un nemācās, un kuriem nepieciešamas papildus
prasmes un zināšanas karjeras veidošanā.
Ilze Kļaviņa
Stopiņu novada projektu vadītāja
(14.09.2020.)

