
Tukuma novada MJIC



Tukuma novada jaunieši

• Kopskaitā – 6531

• Sadalījums pa bijušo novadu teritorijām:

• Tukuma nov. – 4148

• Kandavas nov. – 1154

• Engures nov. – 934

• Jaunpils nov. - 295



Tukuma novada MJIC



Iespējas jauniešu centrā

• Brīvā laika aktivitātes jauniešiem vecumā no 13 līdz 25
(galda spēles, x-box, galda teniss, akmeņu pongs, galda futbols, novuss, ielu futbols “Panna”, ielu
florbols, basketbols, DJ nodarbības, filmu pēcpusdienas, virtuālais sporta treneris JC sporta zālē utt. 

•  Klases vakari, klases stundas, foto orientēšanās pilsētvidē, aktivitātes mežā, konkursi, 
konsultācijas utt.

•  Sadarbība ar skolām, biedrībām un citām organizācijām

•  Iespējas jauniešiem iesaistīties starptautiskos un vietēja mēroga projektos

•  Brīvprātīgā darba veicēji no ārzemēm (ESK projekti)

•  Mobilais jaunatnes darbs (brīvprātīgo viesošanās skolās un pagastos)

• Informācija jauniešiem par iespējām Eiropā (Eurodesk reģionālie koordinatori)

• Terapijas dzīvnieks



Spēles









DJ studija



Pārgājieni







Radošās darbnīcas



Mācības klātienē un zoom











Brīvprātīgais darbs







Sacensības







Gada jaunietis
apbalvošana



Ikgadējā vasaras nometne augustā







Zaļie pirksti





Grāmatu apmaiņas
punkts



Tematiskais
foto stūrītis



Jauniešu domes tikšanās covid laikā





Sadarbība ar skolām, biedrībām un citām organizācijām

• Skauti un gaidas

• Mazpulki

• Jaunsardze

• Ģitārspēle

• Vides pulciņš

• Deju nodarbības

• JSPA

• Tukuma novada Jauniešu Dome

• JLK (Jaunatnes līderu koalīcija)

• LIGZDA

• Valsts policija/ pašvaldības policija

• Probācijas dienests

• MOT Latvija

• JALatvija

• Latvijas bērnu labklājības tīkls

• U.c.



TEJK tīkls

• TEJK tīkls ir Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas apkaimju pamata, 
vidējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo pašpārvalžu
sadarbības platforma jauniešiem, kas apgūst izglītību TEJK darbības
teritorijā esošās izglītības iestādēs

• TEJK tīkla mērķis 2025: Ir izveidots atpazīstams un jauniešu vidū 
atbalstīts skolu pašpārvalžu sadarbības tīkls, kas aktīvi iesaistās 
lēmumu pieņemšanā skolas un pašvaldības līmenī un veicina jauniešu 
līdzdalību un jaunu zināšanu un prasmju apguvi.



TEJK tīkls

• 21 skola

• 3 pārstāvji no katras skolas

• Tikšanās, apmācības (mobings, 
publiskā runa, komandu
saliedēšana, ideju ģenerēšana un 
īstenošana u.t.t.)

• Valsts programmas projekts “Ar
TEJK uz izaugsmi”

• Sky festivāls vasarā



• Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas skolēnu pašpārvalžu tīkla 
(TEJK tīkls) ilgtspējīgas sadarbības modeļa kontekstā Pašpārvalde tiek 
skatīta no 5.-12.klasei.

Pašpārvalde darbojas trīs darbības jomās:

• Izglītojamo interešu un vajadzību izzināšana un pārstāvniecība; izglītojamo, pedagogu un 
administrācijas vajadzību saskaņošana,

• Iesaiste mācību un audzināšanas darbā,

• Sabiedriskās dzīves organizēšanai nepieciešamo kompetenču pilnveide.



Organizācijas struktūra



Jauniešu domes darbība

• Sākums – 2021.gads

• Iepazīšanās

• Ideju vētra, priekšlikumi

• Amatu sadale

• Pieredzes apmaiņa ar Jūrmalas jauniešu domi

• Aktivitāšu plānošana

• Dalība Tukuma novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā

• Otrais domes uzsaukums

• Jaunās sezonas plāni



Tukuma novada
jauniešu

iniciatīvu projektu
konkurss



Konkursa mērķis

• VEICINĀT JAUNIEŠU INICIATĪVAS TUKUMA NOVADĀ

• SNIEGT FINANSIĀLU ATBALSTU JAUNIEŠU INICIATĪVĀM

• DOT IESPĒJU JAUNIEŠIEM LĪDZDARBOTIES SABIEDRĪBAS DZĪVĒ

• SEKMĒT JAUNIEŠU TALANTU, HOBIJU, INTEREŠU UN BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS IESPĒJU IDEJU 

POPULARIZĒŠANU JAUNIEŠU VIDŪ

• DOT IESPĒJU JAUNIEŠIEM APGŪT PROJEKTU SAGATAVOŠANAS UN ĪSTENOŠANAS PRASMES



Projekta finansēšana

• MAKSIMĀLAIS VIENAM PROJEKTAM PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS IR 500,00 EURO. 

• Kopējais projektu konkursa finansējums – 4500,00 Euro.

• Atbalstāmi 9 projekti



Projekta gaita

• Komandas izveide – projektu iesniedzējs - neformāla jauniešu grupa (grupā
vismaz trīs 13-25 gadus veci jaunieši) vai biedrība vai nodibinājums, kas strādā ar
jauniešiem Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

• Idejas radīšana

• Projekta pieteikuma aizpildīšana

• Projekta idejas prezentēšana žūrijai

• Projekta īstenošana

• Projekta atskaites sagatavošana

• Projekta rezultātu prezentēšana



Tukuma novada jauniešu info punkti

15 info stendi Tukuma pilsētā un 
pagastos
Facebook
Instagram
www.tukumajauniesucentrs.lv
jauniesucentrs@tukums.lv
29191694

mailto:jauniesucentrs@tukums.lv


Paldies par 
uzmanību!


