
 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs laikposmā no 2017.gada 20.aprīļa līdz 

2.oktobrim īsteno Alūksnes novada pašvaldības projektu “Virknes slēgums”, kura 

mērķis ir izveidot Alūksnes novada jaunatnes lietu koordinācijas sistēmu. 

Projekta “Virknes slēgums” ietvaros notikušas vairākas aktivitātes, lai iegūtu un 

analizētu informāciju, un diskutētu par jaunatnes jomu, lai sasniegtu projekta mērķi. 

Aprīlī tika izstrādātas, izsūtītas un apkopotas anketas, lai uzzinātu kādas jomas 

aktivitātes interesē Alūksnes novada jauniešus. Anketēšana veikta 7-12 klases 

skolēniem. Anketēšanas rezultāti apkopoti un parādīti diagrammā. 

 

2017.gada 13.maijā projekta “Virknes slēgums” ietvaros tika organizēts seminārs par 

Jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām Alūksnes novadā. Semināru vadīja 

jaunatnes politikas eksperte Inese Šubēvica. Seminārā tika sniegta informācija un 

diskutēts par jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un to atbalsta veidiem Alūksnes novadā. 

Izsakot viedokļus par darba ar jaunatni un jauniešu līdzdalības realitāti Alūksnes 

novadā, izskanēja informācija par vairākiem ierobežojumiem līdzdalībai sabiedriskajos 

pasākumos: 

1) transports, lai nokļūtu līdz aktivitātes vietai, 

2) slikts interneta pārklājums informācijas saņemšanai, 

3) nepietiekama informācija par līdzdalības iespējām u.c. 

Tika izcelts Alūksnes novada pagastu jaunatnes lietu koordinatoru darbs par veiksmīgo 

jauniešu piesaisti dažādām aktivitātēm un iniciatīvu projektu popularizēšanu. Kā 

pozitīvs piemērs jauniešu iniciatīvām tiek norādīta neformālā jauniešu grupa “Liepnas 

jauniešu saime”, kura sadarbībā ar Liepnas tautas namu pagastā organizē gan vietējās 

aktivitātes, gan Latvijas mēroga pasākumus, piemēram, “Liepnas Nakts volejbola 

turnīrs”, kurā piedalās gan jaunieši, gan pieaugušie no vairākiem Latvijas novadiem. 

Analizējot informāciju par jauniešu iniciatīvu veidiem un to realitāti Alūksnes novadā, 

tika secināt, ka jaunatnes lietu speciālistam jāveicina sadarbība ar Alūksnes novada 

nevalstiskajām organizācijām un pašvaldības iestādēm, lai mazinātu jauniešiem domātu 

pasākumu pārklāšanos. Tā pat jāstrādā pie daudzpusīgu un savstarpēji saskaņotu 

pasākumu kopumu dažādām jauniešu grupām un atbilstoši viņu interesēm un iespējām, 

lai veicinātu jauniešu sociālo iekļaušanos. 
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Interesējošās aktivitātes



 

 2017.gada 26.maijā tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonu, 

kurā Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvās padomes dalībnieki un Madonas novada 

Jauniešu domes dalībnieki dalījās līdzšinējā pieredzē, identificēja kopīgās un atšķirīgās 

iezīmes darbā ar jaunatni un noteica jauniešu līdzdalības iespējas novadu sabiedriskajā 

dzīvē, kā arī pārrunāja savstarpējas sadarbības iespējas. Pieredzes apmaiņas pasākums 

notika Madonas Jaunatnes multifunkcionālajā centrā „Kubs”.  

 

 

Pieredzes apmaiņas pasākumā valdīja vienots uzskats, ka līdzīgas pieredzes apmaiņas 

jāorganizē katru gadu, kas motivē jauniešus būt sabiedriski aktīviem un būt 

atsaucīgākiem līdzdalībai dažādos pasākumos. 

 Projekta “Virknes slēgums” plānā tika paredzēts izstrādāt Alūksnes novada 

Jauniešu konsultatīvās padomes (JKP) darbības plānu 2018.-2020.gadam. Jāatzīst, ka 

JKP darbības plāns ir kā priekšlikums konkrētu pasākumu ieviešanai/ organizēšanai 

novadā, kur JKP dalībnieki ir kā iesaistītā puse nevis galvenie organizatori.  

 2017.gada 6.jūnijā tika organizēts seminārs par finanšu piesaistes veidiem un 

piesaistes metožu izvēli jauniešu aktivitātēm. Semināru vadīja Ilze Zvejniece.  

 2017.gada jūnijā notika informatīva sanāksme jauniešu darba grupai, 

jauniešiem, kuri pieteicās organizēt Jauniešu tīklojuma pilotprojekta pasākumu. Tika 

sniegta informācija par projekta “Virknes slēgums” mērķi un veicamajiem 

uzdevumiem. 

 No 2017.gada 19.jūnija līdz 30.jūlijam strādāja jauniešu darba grupa strādāja 

pie projekta “Virknes slēgums” sadaļas 2.5.atkivitātes 11.punkta aktivitātes 

īstenošanas, kuras laikā tika izstrādāts trīs dienu velo maršruts Alūksnes novada 

jauniešiem ar mērķi: 

1) iepazīt Alūksnes novada gados jaunos uzņēmējus;  

2) uzzināt par brīvprātīgo darbu;  

3) veicināt novada jauniešu sadraudzību;  

4) sniegt informāciju par šī gada plānotajiem pasākumiem jauniešu mērķauditorijai 

Alūksnes novadā. 



Darba grupā piedalījās trīs pieaugušie un desmit jaunieši, kuriem tika noteikta atbildība 

par konkrētām lietām (maršruta izstrāde, ēdināšana, publicitāti, aktivitāšu plānošana, 

drošība u.c.). Jaunieši darbam piegāja radoši un ar atbildības sajūtu.  

Jauniešu tīklojuma pilotprojekts Alūksnes novadā – trīs dienu velo braukšanas 

pasākums “Min čībā” noritēja no 28.jūlija līdz 30.jūlijam. 

 

vairāk bildes skatīt abjc.lv sadaļā Galerijas – projekts “Virknes slēgums” 

 

 Pirmajā velobrauciena dienā dalībnieki tikās ar četriem uzņēmējiem: Nadīnu 

Dudari SIA “Stick With As”,  Arni Koruli “Mad axe skills”, Sintiju Ilsjāni z/s 

“Igaunīši” un Jāni Zeltiņu viņa galdniecībā. Otrajā dienā Ērmaņu muižā pie 

viesmīlīgajiem Ingas un Uģa Prauliņiem veica brīvprātīgo darbu – savācot nopļauto zāli 

un iztīrot skaistuma baseinu, tad turpināja ceļu uz Ilzeni, kur SKIM centrā “Dailes” 

pārrunāja brīvprātīgā darba nozīmi un iespējas Alūksnes novadā. Diskusijā tika 

pārrunāti jautājumi arī par motivāciju un informācijas veidu, kas uzrunā piedalīties 

brīvprātīgā darba veikšanā. Trešajā dienā tikās ar gados jauno uzņēmēju un izmēģināja 

ūdens aktivitātes Ilzenes “ZERO” veikparkā. Kopumā tika nobraukti vairāk nekā 100 

km. Noslēguma aktivitātē dalībnieki skatījās apkopotās velobrauciena bildes un 

diskutēja par velobrauciena aktivitātēm, tā mērķi un nepieciešamību līdzīgu aktivitāšu 

organizēšanai.  

 Šī gada 26.augustā MJIC “PaGALMS” noritēja tradicionālais pasākums 

“Vēlās brokastis”, kurā piedalījās Alūksnes novada jaunieši, lēmumu pieņēmēji un 

deputāti. Pasākumu vadīja jaunatnes lietu eksperte Inese Šubēvica.  

 

 

 



 

Jauniešu neformālās grupas dalījās ar informāciju par iniciatīvu projektu īstenošanu un 

organizētajām aktivitātēm. Projekta “Virknes slēgums” vadītāja prezentēja projekta 

rezultātus un galvenos secinājumus.  

 2017.gada 30.augustā Alūksnes novada jaunatnes lietu koordinatori un 

speciālisti devās pieredzes apmaiņā uz Priekuļiem, kur diskutēja par jaunatnes lietu 

koordināciju katrā novadā. 

 Projekta ietvaros vēl notiks informatīvs seminārs Alūksnes un Apes novadu 

skolu pašpārvalžu vadītājiem un konsultantiem par radošumu un sadarbības 

veicināšanas, kuru vadīs daktere Ingrīda Rateniece. 

 Projekta īstenošanā iesaistīti Alūksnes novada jaunieši no 13 līdz 25 gadiem, 

jauniešu nevalstiskās organizācijas, jauniešu līderi, personas, kas strādā ar jauniešiem 

un pašvaldības darbinieki. 

 Projekta finansējums nodrošināts no Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta. 

 Vairāk par projekta aktivitātēm variet lasīt Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 

mājas lapā sadaļā Projekti.  

 

Rakstu sagatavoja projekta “Virknes slēgums” vadītāja Inga Grizāne. 

 


