
2021.gada Jaunatnes darbinieku mācību programmas tēmas, katras tēmas apguvei paredzētais stundu skaits un apmācītāji  

Nr.p.
k. Tēma Stundu 

sk*
Mācību 
vadītājs

Datums

1. Jaunatnes politikas pamati (vispārīga informācija par jomas politikas uzbūvi, hierarhija,  iesaistītās puses, 
starpinstitucionālā sadarbība, 11 jaunatnes mērķi, JD un JLS definīcijas, piemēri no citām ES valstīm)

4 Renāte 
Mencendorfa

22.04.202
1.

2. Darba ar jaunatni praktiskie aspekti (darba ar jaunatni būtība, rādītāji, budžeta plānošana, resursu karte - 
cilvēki, finansējums, materiāltehniskais nodrošinājums, sadarbības formas, labās prakses piemēri)

4 Sintija Lase 22.04.202
1.

3. Tiesību zinību pamati (fizisko personu datu aizsardzība, bērnu tiesības, brīvprātīgais darbs, autortiesības, 
publisko pasākumu saskaņošana)

4 Mārtiņš Šteins 07.05.202
1.

4. Pedagoģija (vispārīgā, sociālā, speciālā pedogoģija un tās pielietojums ikdienas darbā ar jauniešiem) 4 Ļubova Brežģe 07.05.202
1.

5. Jauniešu līdzdalības iespējas (jauniešu līdzdalības formas (pilsoniskā, politiskā, brīvprātīgais darbs 
(pašvaldībās un NVO), jauniešu NVO, domes, motivēšana, komandas veidošana)

4 Brigita Medne 20.05.202
1.

6. Brīvprātīgais darbs (brīvprātīgā darba būtība, veidi, praktiskie aspekti, iespējas vietējā un starptautiskā līmenī, 
projektu atbalsts)

4 Staņislavs 
Babins 

20.05.202
1.

7. Jauniešu mentālā veselība (jauniešu mentālās veselības stāvoklis, aktualitātes, mobings (skolā, digitālā vidē), 
emocionālās svārstības)

4 Emīls Ūdris 03.06.202
1. 

8. Komunikācija (komunikācijas mērķi un struktūra, komunikācijas barjeras, atgriezeniskā saite un tās sniegšama 
jauniešu motivēšanai. Starpkultūru komunikācija.) 

4 Zane Veinberga 03.06.202
1.

9. JSPA 2 dienu klātienes mācības (ņemot vērā epidemioloģisko situāciju var tikt organizētas mazākā apjomā 
tiešsaistē) (JSPA programma un koordinēto partnerību iespējas, jaunatnes darbinieku mentālā veselība, mentoru 
programmas sākums, iepazīšanās un turpmākās sadarbības iespējas)  

I. Pāvula augusta 
vidus

10. Sociālā iekļaušana (sociālā darba sistēma, sociālās atstumtības risku mazināšana, darbs ar jauniešiem no 
sociālās atstumtības riska grupām)

4 Nataļja 
Gudakovska

26.08.202
1.

11. Vide (vides problemātika un risinājumi, vides politikas saturs un īstenošana, vides nozīme ilgtspējīgās attīstības 
nodrošināšanā)

4 Artūrs Jansons 26.08.202
1.

12. Neformālā izglītība un tās metodes (NFI principi, atšķirības starp formālo, neformālo un interešu, 8 
mūžizglītības kompetences, mācīšanās veidi/stratēģijas, atbalsta sniegšana jauniešiem, individ. un grupu 
fasilitēšana mācīšanās procesā, mācību programmu veidošana atbilstoši NFI principiem, JD kompetenču 
modelis)

8
Lauma Žubule 09.09.202

1.

13. Darba ar jaunatni praktiskie aspekti - uz vajadzībām, vērtībām un sadarbību balstīts jaunatnes darbs 
(sadarbības partneri un to iesaiste jaunatnes darbā – izglītības iestādes, NVO, uzņēmēji u.c. Uz jauniešu 
vajadzībām balstītu aktivitāšu plānošana un īstenošana. Ielu un mobilais darbs ar jaunatni, Labās prakses 
piemēri.)

8 Ilze Bergmane 23.09.202
1.



14. Projektu vadība (projektu plānošana, vadīšana, izvērtēšana, finanšu piesaiste datu iegūšana un izmantošana 
projektos, lietvedības pamati, starptautiskā sadarbība)

8 Inese Vaivare 07.10.202
1.

15. Jauniešu dzīvesveids un veselība (veselīgs dzīvesveids, fiziskā aktivitāte, atkarību profilakse, reproduktīvā 
veselība, neatliekamā palīdzība, atkarības, vecumposma īpatnības)

4 Iveta Ķelle 21.10.202
1.

16. Karjera un nodarbinātība (karjeras vizrība un iespējas, nodarbinātības veidi, atbalsta programmas) 4 Ieva Priede 21.10.202
1.

17. Digitālais darbs ar jaunatni (sociālās platformas, interneta drošība, medijpratība, darbs ar jaunatni tiešsaistē) 8 Līga Siliņa 04.11.202
1.


