
Brančs jauniešiem 
KOPĀ LABĀKAI IZAUGSMEI 
2021.gada 17.martā, plkst.13.00-17.00 tiešsaistes platformā Zoom.  
Mērķa grupa: jaunieši (13-25 g.) no Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadiem 
Mērķis: apzināt Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles jauniešu vēlmes un vajadzības un likt 
pamatus jaunapvienotā novada Jauniešu domes izveidei.  
Programma  
Laiks Tēma Aktivitāte 
13.00 – 14.00 Iepazīšanās 

Mana pašvaldība šodien un rīt 
Ceļojums pa novadu foto galerijā: 
Ar ko lepojamies? Ko gribētu 
mainīt? 

Foto galerija (mājas uzdevums!):  
Nofotografē vai uzzīmē 2 attēlus no sava novada: 
1) vieta, kas Tevi īpaši iedvesmo / patīk uzturēties,  
2) vieta, kas ļoti nepatīk – būtu steidzami jāuzlabo! 

14.00 – 14.40 Jauniešu dome –  ko tas nozīmē un 
kā tas ietekmēt manu dzīvi? 

Kas ir jauniešu dome? Kā es varu iesaistīties? 
Jauniešu līdzdalības nozīme. Kā attīstīt idejas? 

14.40 – 15.00 Pauze   
15.00 – 16.00 Jaunatnes mērķi manā pašvaldībā. 

Kādu gribam jauniešu dzīvi 
apvienotajā novadā? 

Eiropas jaunatnes mērķi – kas tie ir un kādēļ svarīgi? 
Domu karte un diskusija – kādi attīstības mērķi ir 
aktuāli mūsu novadu jauniešiem?  

16.00 – 16.45 Brīvprātīgā darba iespējas un 
ieguvumi 

Kādas ir iespējas un ieguvumi, veicot brīvprātīgā 
darbu? Izveidosim savas brīvprātīgo vizītkartes. 

16.45 – 17.00 Dienas izvērtēšana un noslēgums  
 
KOPĀ LABĀKAI SADARBĪBAI 
2021.gada 24.martā, plkst.16.00-19.00 tiešsaistes platformā Zoom.  
Mērķa grupa: uzņēmēji un pašvaldības iestāžu pārstāvji no Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un 
Ikšķiles novadiem 
Mērķis: apzināt un attīstīt iespējas jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā.  
 
Programma 
Laiks Tēma Aktivitāte 
16.00 – 16.30 Iepazīšanās – vizītkartes  Iepazīšanās ar kolēģiem un viņu darbu ar jauniešiem 
16.30 – 17.00 Jauniešu iesaiste brīvprātīgajā 

darbā. Iespējas un ieguvumi 
organizācijai 

Informācija par brīvprātīgā darba iespējām un 
ieguvumiem organizācijai 

17.00 – 17.30 Jauniešu iesaiste nodarbinātībā. 
Iespējas un ieguvumi organizācijai 

Ikšķiles novada pieredze jauniešu nodarbinātībā un 
sadarbībā ar uzņēmējiem  

17.30 – 18.00 Brīvprātīgā darba sistēmas 
organizācija. Sadarbības modeļi.  

Soli pa solim iziesim kvalitatīvam brīvprātīgā darba 
organizēšanas procesam 

18.00 – 18.45 Piedāvājums jauniešiem Darbs pie iespēju radīšanas jauniešiem 
18.45 – 19.00 Tikšanās izvērtēšana un noslēgums  
 
“Projekts“KOPĀ.LABĀK.”tiek īstenots Izglītības un zinātnesministrijas Jaunatnes politikas 

valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”. 

 
 
 
 

 
 

 


