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Jau ieši piedalās i for ācijas pu kta iekārtoša ā
Vie s o jau at es politikas virzie ie , kas oteikts Jau at es politikas pa at ostād ēs
2009. 8.gada , ir jau iešu i for ētī a u jau at es i for ā ijas sistē as izveide. Jau iešu
i for ēša a u ko sultēša a var palīdzēt jau iešie atrast i for ā iju par izglītī as iespējā ,
veselī as aprūpi, ar i tegrā iju dar a tirgū saistītie jautāju ie , par iespējā lietderīgi iz antot
rīvo laiku, par līdzdalī as iespējā pilso iskas sa iedrī as veidoša ā, rīvprātīgo dar u, kā arī par
sporta aktivitātē , so iālo palīdzī u u itie aktuālie jautāju ie , kā arī sas iegt savus
profesio ālās u i dividuālās attīstī as ērķus. Jau iešu i for ētī a ir e tikai vie a o jau at es
politikas prioritātē , et arī Ludzas pašvaldī as īste otā projekta „Jau iešu i for ā ijas pu kta
„Esi i for ēts! izveide Ludzas ovadā ērķis.
Šī projekta īste oša ā kā sadar ī as part eri piedalās ga Ludzas ovada ēr u u jau iešu
e tra, ga arī Ludzas jau iešu klu a „Lietussargs jau ieši. Visu jūlija ē esi rīvprātīgie jau ieši
aktīvi piedalījās i for ā ijas pu kta telpu iekārtoša ā, ga palīdzēja sagatavot telpas
re o tdar ie , ga arī aktīvi piedalījās dar os: lī ēja, krāsoja, azgāja. Jau iešu rīvprātīgais
dar s vei i a zi āša u, pras ju, ie aņu u attieks ju attīstī u, kā arī rīvā laika lietderīgu
iz a toša u.
Ar jau iešu u jau at es lietu
spe iālistes
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A ketēša as ērķis ija oskaidrot
jau iešu redzēju u par i for ā ijas
pu kta epie ieša ī u, vizuālo veidolu, par i for ā ijas iegūša as veidie , par i for ā ijas
saturu, kā arī par iespējā iesaistīties pašvaldī as jau iešu politikā.

Rezu ējot aptaujas rezultātā apkopoto i for ā iju, var se i āt to, ka jau iešu i for ā ijas
pu kts ir tieši tas, kas jau se ija epie ieša s Ludzas ovada jau iešie . Tas ļaus gūt dažādu
i for ā iju, ie ā īties to atlasīt, kā arī otivēs jau iešus iesaistīties pasāku os tepat uz vietas,
evis raukt projā .
Iekārtojot i for ā ijas pu ktu jau iešu do as u redzēju s oteikti tiks ņe ts vērā.
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