Auces novadā tiks veicināts dialogs starp Auces novada jauniešiem un lēmuma pieņēmējiem par
neformālās izglītības un kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējām

Izmantojot iespējas piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu jauniešu projektu
realizācijai, 2020. gada pavasarī tika iesniegts projekta pieteikums Jaunatnes starptautisko lietu aģentūrā
ar mērķi veicināt Auces novada jauniešu aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos dialogā ar lēmumu pieņēmējiem
par neformālās izglītības un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu uzlabošanu/dažādošanu.
Šī gada 30. jūlijā tika parakstīts Dotācijas līgums starp Jaunatnes starptautisko lietu aģentūru un
Auces novada pašvaldību par projekta realizāciju ar kopējām projekta izmaksām 6 614.00 eiro apmērā, kas
pilnībā tiks finansētas no Erasmus+ programmas budžeta. Projekta norises laiks tiek plānots no 2020. gada
1. septembra līdz 2021. gada 31. maijam. Kā projekta pieteikumā tika norādīts, tad projekta mērķis ir
uzlabot un veicināt saskarsmi starp pašvaldību un jauniešiem, izprast un sadzirdēt jauniešu vajadzības,
mudināt jauniešus aktīvāk iesaistīties sabiedriskajos procesos. Būtiski ir, lai jaunieši iemācītos uzņemties
atbildību, attīstot savas iniciatīvas un līderības prasmes.
Projekta uzdevums ir attīstīt vismaz 25 Auces novada jauniešu līderību un aktīvu līdzdalību,
vienlaikus motivējot arī pārējos jauniešus, kas vēlas iesaistīties sabiedriskajos procesos. Projekta ietvaros
ir plānots apzināt un izvērtēt jau esošo piedāvājumu neformālās mācīšanās un brīvā laika iespējām ne tikai
Auces pilsētas un Bēnes, bet arī lauku teritoriju jauniešiem. Kopumā paredzēts iesaistīt diskusijās līdz 80
jauniešiem no abām novada vidusskolām. Tāpat tiek plānots iesaistīt dažādās projekta aktivitātēs un
dialogos novada lēmumu pieņēmējus, tajā skaitā pašvaldības deputātus, kultūras un izglītības iestāžu
vadītājus, tādējādi veicinot savstarpējo sapratni un dialogu. Projekta ietvaros tiks diskutēts par jaunatnes
politiku un tās prioritātēm, galarezultātā izstrādājot konkrētus priekšlikumus un ieteikumus savstarpējā
dialoga nodrošināšanai starp jauniešiem un novada politiķiem.
Projekta iniciators ir Auces novada domes priekšsēdētājas vietnieks Ģirts Ante, kurš projekta
sagatavošanas procesā iesaistījis aktīvākos vietējos novada jauniešus, kas arī aktīvi darbojas projekta
vadības grupā līdz ar pašvaldības speciālistiem. Projekta aktivitātēs iesaistīsies jaunieši 13-25 gadu
vecumam no Auces un Bēnes vidusskolām, Auces novada jauniešu mājas, jauniešu biedrības JM Jumis, tās
realizējot sadarbībā ar pašvaldības Kultūras centru, Izglītības, kultūras un sporta nodaļu un Pieaugušo
izglītības un informācijas centru.
Projekta laikā tiek plānotas 3 aktivitātes:
1) pirmais projekta pasākums noritēs orientēšanās pārgājiena veidā pa Bēni, kura maršruta
izstrādē piedalīsies Bēnes jaunieši;
2) otrais projekta pasākums sekos Aucē, kur arī notiks orientēšanās pārgājiens ar jauniešiem
svarīgiem pieturas punktiem, kura maršruta kartes izstrādē būs iesaistīti Auces jaunieši;
3) pēdējā projekta aktivitāte tiks organizēta foruma veidā vairākās daļās, uzaicinot uz pasākumu
spēcīgus līderus, kas spēj iedvesmot jauniešus, kā arī kopā ar pašvaldības politikas veidotājiem
tiks veidotas darba grupas jaunu ideju un priekšlikumu izstrādei jauniešu iesaistei novada
attīstībā. Forums noslēgsies ar “kūkotavu”- kūku dekorēšanas meistarklasi, kuras noslēgumā
pie kafijas tases noslēgsies jauniešu dialoga ar politiķiem diskusija.
Projekts “Neformālā izglītība un brīvā laika pavadīšanas iespējas Auces novadā” tiek finansēts ar
Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra, atbalstu.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Attīstības nodaļas vadītājs Ilmārs Matvejs

