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Terminu un saīsinājumu skaidrojums
Jaunietis – persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Jaunatne – demogrāfiskā iedzīvotāju grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Jaunatnes politika – ir mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas jomās, kas
veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes
uzlabošanos. Tā ir izteikta starpnozaru politika, ko īsteno dažādas valsts pārvaldes un
pašvaldību iestādes, sadarbojoties atbilstoši savai kompetencei, kā arī jaunatnes organizācijas
un citas fiziskas vai juridiskas personas. Tās izstrādē un īstenošanā līdzdarbojas arī jaunieši.
Darbs ar jaunatni - uz jaunatni vērstas rīcības kopums, ietverot jaunatnes aktivitātes,
kas nodrošina iespējas jauniešu attīstībai un integrācijai sabiedrībā un kuras veic jaunatnes
politikas īstenošanā iesaistītās personas un jaunatnes darbinieki.
Jaunatnes organizācija – biedrība, kas reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā un
ierakstīta jaunatnes organizāciju sarakstā, un atbilst šādiem kritērijiem:
1. statūtos viens no noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvas un
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
2. biedrība veic darbu ar jaunatni, un biedrības statūtos noteiktie darbības uzdevumi
atbilst Jaunatnes likuma 2.1 panta trešajā daļā noteiktajiem pamatuzdevumiem;
3. biedrībā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai arī vairākas biedrības,
kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši;
4. biedrības valdē ir nodrošināta jauniešu līdzdalība, un šīs līdzdalības kārtība noteikta
biedrības statūtos.
Jauniešu dome – pašvaldības izveidota institūcija, kas sekmē pašvaldības jauniešu
sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni; piedalās jauniešu interešu un
vajadzību izpētē un analizēšanā, izstrādā priekšlikumus pašvaldības jauniešu dzīves kvalitātes
uzlabošanai; veicina jauniešu sadarbību ar pašvaldību, citām jauniešu domēm, institūcijām un
organizācijām; līdzdarbojas pašvaldības organizētajos pasākumos; izplata informāciju par
jauniešiem piedāvātajām iespējām; iesaistās pašvaldības darbā ar jaunatni un tā ietvaros
organizētajos pasākumos, projektos un programmās.
Jauniešu iniciatīvu grupa – neformālas un nereģistrētas jauniešu interešu un iniciatīvu
apvienības.
Jaunatnes lietu speciālists – pašvaldības darbinieks, kas plāno, veic un koordinē darbu
ar jaunatni. Sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā
priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidošanai, īsteno un koordinē informatīvus un
izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu
pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu,
projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.
Jaunatnes darbinieks – speciālists, kurš atbilstoši savai profesionālajai kompetencei
sekmē jauniešu attīstību un integrāciju sabiedrībā notiekošajos procesos.
Izglītības un jaunatnes lietu komiteja – pašvaldības izveidota institūcija, kas sagatavo
izglītības un jaunatnes lietu jautājumu izskatīšanu domes sēdē, izskata un sniedz atzinumus
par priekšlikumiem, kas saistīti ar izglītības un jaunatnes politikas attīstību; izskata
priekšlikumus mūžizglītības, alternatīvās un neformālās izglītības iespēju nodrošināšanai un
attīstībai novadā; risina jautājumus par bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām,
sniedz pašvaldības vadībai ieteikumus par finanšu plānošanu darbam ar jaunatni; izstrādā
priekšlikumus jauniešu līdzdalības un iniciatīvu īstenošanas atbalstam un veicina pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību sadarbību jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem.
Jauniešu līdzdalība – līdzdarbība jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā:
iesaistīšanās neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un brīvprātīgā darba veikšanā;
darbošanās izglītības iestāžu pašpārvaldēs; projektu un citu iniciatīvu izstrādāšana un
īstenošana; piedalīšanās jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā;
iesaistīšanās jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas
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procesā; iesaistīšanās citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu
jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā.
Neformālā izglītība – jebkura ārpus formālās izglītības organizēta jauniešus izglītojoša
darbība. Tā papildina formālo izglītību, nodrošinot to iemaņu un prasmju apguvi, kas
nepieciešamas sociāli un ekonomiski aktīvam pilsonim, kas spēj integrēties sabiedrībā un
darba tirgū.
Interešu izglītība – personas individuālo vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no
vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.
Jauniešu brīvprātīgais darbs – darbs bez atlīdzības, arī pakalpojumu sniegšana, ko
veic jaunietis, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās, kas vērsts uz sabiedriskā labuma darbību
un veicina zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu.
Jauniešu centrs – viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem. Tā
ir vieta, kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi ir pieejama draudzīga,
atvērta un atbalstoša vide, piedāvātas iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku, saņemt aktuālo
informāciju un palīdzību dažādās dzīves situācijās. Centrs ir vieta, kurā tiek veicināta
sadarbība starp jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām un institūcijām.
Dienas centrs – institūcija, kas nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus.
Sociālā riska grupa - iedzīvotāju grupa, kam ir liegtas vai apgrūtinātas iespējas iegūt
pietiekamus ienākumus, saņemt dažādus pakalpojumus un preces, kuras ir būtiski
nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā.
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Lietotie saīsinājumi
ES – Eiropas Savienība
NAP – Nacionālais Attīstības plāns
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
NVO – Nevalstiskās organizācijas
SVID - Analīzes matrica (stiprās puses, vājās puses, iespējas, draudi)
IJLK – Izglītības un jaunatnes lietu komiteja
IN – Izglītības nodaļa
JC- Jauniešu centrs
JD – Jauniešu dome
JLS – jaunatnes lietu speciālists
SDAC- Sociālais Dienas aprūpes centrs
SDO – sporta darba organizators
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Ievads
Jaunatne ir sabiedrības un tās ilgtspējas rezerve, jaunieši tiek uzlūkoti kā attīstības un
izaugsmes galvenais virzītājspēks. Jaunieši ir sabiedrības daļa, kas spēj ietekmēt un noteikt
atsevišķas pašvaldības attīstības tendences.
Lielvārdes novada pašvaldība, pildot savas funkcijas, piedalās valsts jaunatnes politikas
īstenošanā, pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības
kompetence ir plānot darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības
plānošanas dokumentus, un nodrošināt institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni, tā sniedzot
praktisku pasākumu kopumu, lai atbalstītu jauniešu dzīves kvalitātes celšanos.
Lielvārdes novada jaunatnes politikas attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības
plānošanas dokuments turpmākajiem pieciem gadiem, kuras mērķis ir noteikt novada
jauniešu attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī īstenotājus un finanšu
resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.
Šis ir pirmais jaunatnes politikas plānošanas dokuments novadā, kurš pamatojas uz
2014. gada septembrī Lielvārdes novadā īstenotā lokāla līmeņa pētījuma “Jaunatnes politikas
indeksa aprēķināšana Lielvārdes novada pašvaldībā jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”
(turpmāk tekstā – Pētījums) izvērtējumu.
Lielvārdes novada Jaunatnes politikas attīstības programmas uzdevumi ir:
1) veidot atbalsta sistēmu darbam ar jauniešiem Lielvārdes novadā;
2) izveidot struktūru sistemātiskai līdzekļu plānošanai darbam ar jaunatni.
Lielvārdes novada Jaunatnes politikas attīstības programmas 2015.-2020. gadam
izstrādāšanā ir iesaistīta pašvaldība, Lielvārdes novada Jauniešu dome, jaunieši un speciālisti,
kas veic darbu ar jaunatni novadā.
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Izmantotie plānošanas dokumenti un esošās situācijas raksturojums
Lielvārdes novada jaunatnes politikas programma ir izstrādāta, ņemot vērā ES
jaunatnes stratēģiju - ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus (COM(2009) 200), Latvijas
Republikas Nacionālās attīstības plānu 2014.-2020. gadam, Jaunatnes likumā iestrādātos
pamatuzdevumus un pamatprincipus, kā arī balstoties uz likumā noteikto pašvaldības
kompetenci darbā ar jaunatni; Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009. – 2018.gadam,
Lielvārdes novada Attīstības programmu 2011.-2017.gadam, Lielvārdes novada ilgtermiņa
attīstības stratēģiju 2013.-2030. gadam, Lielvārdes novada Izglītības attīstības programmu
2015.-2020.gadam, kā arī pētījumu “Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Lielvārdes
novada pašvaldībā jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” (2014. gads) un “Vispārējie
rādītāji darbā ar jaunatni Lielvārdes novada pašvaldībā” veikto analīzi (2014. gads).
2009. gada Eiropas Jaunatnes stratēģija aicina ieguldīt jaunatnē un iesaistīt
jauniešus. Par svarīgākajām attīstības jomām stratēģija nosaka izglītību, nodarbinātību,
sociālo iekļaušanu un veselību. Stratēģija nosaka trīs mērķus - radīt vairāk iespējas jauniešiem
izglītības un nodarbinātības jomās; uzlabot jauniešu pieeju aktīvai līdzdalībai sabiedrībā;
veicināt savstarpēju solidaritāti starp jauniešiem un sabiedrību kopumā.
Rezolūcija par Atjaunoto ietvaru Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā 2010.2018.gadam iekļauj divus galvenos mērķus: vairāk un vienlīdzīgākas iespējas jauniešiem
izglītības jomā un darba tirgū; aktīva pilsonība, sociālā iekļaušana un solidaritāte visiem
jauniešiem. Rezolūcijā ir noteiktas astoņas jomas, kuru ietvaros būtu nepieciešamas konkrētas
darbības: izglītība un apmācības, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselība un labklājība,
līdzdalība, brīvprātīgais darbs, sociālā iekļaušana, jaunatne un pasaule, radošums un kultūra.
Tāpat ir uzsvērts, ka nepieciešams gan īpaši atbalstīt jaunatnes sektoru, gan izcelt jauniešus kā
īpašu prioritāro grupu citu politiku ietvarā.
Stratēģijā Eiropa 2020 uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt un īstenot politikas pasākumus,
kas visiem jauniešiem palīdz iegūt prasmes un zināšanas, kuras ir vajadzīgas, lai līdzdarbotos
uz zināšanām balstītā ekonomikā un piedalītos sabiedrības dzīvē. Latvijai tiek rekomendēts
aktīvi rīkoties, lai mazinātu ilgtermiņa jauniešu bezdarbu, t.sk. piedāvājot prakšu vietas un
uzlabojot arodizglītības kvalitāti.
Nacionālais attīstības plāns kā prioritāti nosaka jauniešu nodarbinātības veicināšanu
un lielāku pasīvo jauniešu iesaistīšanu brīvprātīgajā darbā un ārpus formālās izglītības
aktivitātēs.
Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. - 2018. gadam - rīcības virzieni un
darbības rezultāti ir sagrupēti trīs daļās – jaunatnes politikas koordinācijas dimensijā; jauniešu
līdzdalības un brīvā laika lietderīgas izmantošanas dimensijā, kur viens no uzdevumiem ir
nodrošināt jauniešiem iespēju līdzdarboties pirms jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu
pieņemšanas arī pašvaldību mērogā, bet cits – attīstīt brīvprātīgā darba sistēmas un prasmju
atzīšanu; jauniešu sociāli ekonomiskās izaugsmes, konkurētspējas un iekļaušanās sabiedrībā
veicināšanu. Kā uzdevumi minēti - nodrošināt jauniešiem plašu neformālās, vienaudžu un
interešu izglītības piedāvājumu, sekmēt jauniešu – bezdarbnieku, t. sk., ar invaliditāti,
integrēšanos darba tirgū, veicināt skolēnu nodarbinātības iespējas vasaras brīvdienās.
Lielvārdes novada ilgtermiņa attīstības stratēģijā 2013.-2030. gadam kā galvenās
attīstības prioritātes ir noteiktas - izglītotas un sociāli nodrošinātas sabiedrības attīstība, dzīves
un atpūtas telpas sakārtošana, uzņēmējdarbības vides sakārtošana un uzņēmējdarbības
attīstība. Visi šie prioritārie virzieni sasaucas ar jaunatnes politikas attīstības virzieniem.
Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam rīcības ietver izglītības,
kultūras un sporta iestāžu pakalpojumu, infrastruktūru un materiāltehniskās bāzes attīstību un
pilnveidošanu, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jauniešu brīvā laika pasākumu plānošanai
un organizēšanai.
Lielvārdes novada Izglītības attīstības programmā 2015.-2020.gadam galvenie
uzdevumi jaunatnes jomā ir kvalitatīvu izglītības pakalpojumu nodrošināšana, darba ar
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jauniešiem pilnveidošana, kā arī mūžizglītības iespēju paplašināšana un ilgtspējīga novada
izglītības finanšu politikas īstenošana.
Bez esošajiem politikas plānošanas dokumentiem, Lielvārdes novada jauniešu viedokļa
izzināšanā izmantoti dati no pētījuma “Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Lielvārdes
novada pašvaldībā jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” (2014.gada augusts - 2014. gada
oktobris). Jaunatnes politikas īstenošanas indekss sniedza plašu ieskatu jaunatnes ikdienā,
norādot uz pašreizējo jaunatnes situāciju novadā. Savukārt ilgtermiņā tas sniedz iespējas
izvērtēt jaunatnes politikas ietekmes sfēras un rezultātu izmaiņas, kas ļaus izstrādāt
risinājumus jaunatnes situācijas uzlabošanai nākotnē. Indekss ļāva noskaidrot līdz šim jau
veiksmīgi īstenoto jaunatnes politikā un jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi (Att.1).
Jaunatnes politikas īstenošanas indekss 2014. gadā Lielvārdes novadā ir bijis 53 punkti
(Latvijā 51 punkts), kas vērtējams kā vidējs rādītājs. Augstākais rādītājs ir nodarbinātības un
uzņēmējdarbības jomā (68 punkti, Latvijā -71 punkts), kur vērtējums parāda jauniešu prasmju
kvalitāti, kas saistīta ar iekļaušanos darba tirgū. Zemākais indeksa rādītājs Lielvārdes novadā
ir līdzdalības jomā (30 punkti, Latvijā – 28 punkti), kas liecina - jaunieši nav aktīvi dažādos
līdzdalības veidos un lielākā daļa esošie līdzdalības veidi jauniešiem nav saistoši.
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Attēls 1 “Jaunatnes politikas indekss Lielvārdes novada pašvaldībā un Latvijā”
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Lielvārde, 2014. gads
Latvija, 2012. gads
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Nodarbinātība un
uzņēmējdarbība

2014. gada oktobrī veiktajā analīzē “Vispārējie rādītāji darbā ar jaunatni Lielvārdes
novada pašvaldībā” salīdzināti 10 dažādi rādītāji, lai pārliecinātos par īstenotā darba ar
jaunatni atbilstību jaunatnes politikas mērķim un uzdevumiem, kā arī noskaidrotas jomas
darbā ar jaunatni īstenošanā pašvaldībā, kurās nepieciešams veikt uzlabojumus.
Ievērojot iepriekš minētos plānošanas dokumentus un Pētījuma rezultātus, Lielvārdes
novadā ir definētas sešas prioritārās jaunatnes politikas jomas (Att.2).
Attēls 2 “Lielvārdes novada jaunatnes politikas attīstības prioritārās jomas”
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Neformālā
izglītība un
lietderīga brīvā
laika
pavadīšana
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Lielvārdes novadā ietilpst Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts, Lēdmanes pagasts un
Jumpravas pagasts (deklarēto iedzīvotāju skaits 2015. gada janvārī 10825 iedzīvotāji).
Novada administratīvais centrs ir Lielvārde. Deklarēto jauniešu skaits novadā 2015. gada 6.
janvārī bija 1490, no kuriem 1006 dzīvo Lielvārdē, bet 484 pagastos, procentuāli veidojot 7 %
no visiem novada iedzīvotājiem.1
Jaunieši var iegūt vidējo izglītību 2 vidusskolās (Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā
un Jumpravas vidusskolā), pamatizglītību – iepriekš minētajās vidusskolās, 2 pamatskolās
(Lielvārdes pamatskolā un Lēdmanes pamatskolā) un 1 speciālajā pamatskolā (Jumpravas
speciālajā internātpamatskolā), apgūstot arī profesionālās pamatizglītības programmas.
Lielvārdes novada jauniešiem ir iespējas iesaistīties interešu izglītībā, kas pamatā tiek
nodrošināta vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (Lielvārdes
novada Sporta centrā, Lielvārdes Mūzikas skolā, Jumpravas Mūzikas un mākslas skolā). No
2014.gada interešu izglītības programmas piedāvā arī Izziņas un eksperimentu centrs
“Lielvārdi”. Jauniešiem ir iespējas nodarboties ar sportu, dejošanu un teātra mākslu
(Lielvārdes novada Sporta centrā un kultūras namos), tomēr kā liecina Pētījums, puse no
jauniešiem labprātāk iesaistītos dažādās tematiskās, neformālās izglītības aktivitātēs, iemainot
tās pret tradicionālajiem interešu izglītības piedāvājumiem.
Lielvārdē 2012. gadā tika izveidota Lielvārdes novada Jauniešu dome (turpmāk- JD),
kas darbojas kā viena no alternatīvām jauniešu lietderīgai brīvā laika pavadīšanai un kur
regulāri darbojas 30 novada jaunieši, tomēr tā neaptver lielāko jauniešu daļu Lielvārdes
novadā. Lielvārdes novadā nav izveidots Jauniešu centrs (turpmāk tekstā – JC) vai Bērnu un
jauniešu centrs, novadā nav aktīvu jauniešu organizāciju vai biedrību - neliela Jumpravas
jauniešu grupa neregulāri darbojas Latvijas Sarkanā Krusta Jumpravas nodaļā, arī biedrībā
“Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem” jauniešu aktivitāte ir neregulāra, savukārt novadā
reģistrētā jauniešu biedrība „Pozitīvas vibrācijas” darbu ar jauniešiem novadā neveic. 2014.
gada beigās kopienu fonds – „Lielvārdes Attīstības fonds” izveidojis jauniešu grupu „Jauniešu
ideju laboratorija”, kurā darbojas 8 novada jaunieši.
Lielvārdes novada Sociālais dienests galvenokārt piedāvā pakalpojumus ģimenēm ar
bērniem. Atbalsts tiek nodrošināts maznodrošinātajiem jauniešiem un jauniešiem no sociālā
riska grupām. Lielvārdē darbojas Sociālais dienas aprūpes centrs (turpmāk tekstā -SDAC),
kurā jauniešiem līdz 18 gadu vecumam ir iespēja saņemt bezmaksas sociālā darbinieka un
psihologa konsultācijas, centrā jaunieši var pavadīt brīvo laiku, piedaloties SDAC
organizētajās radošajās nodarbībās vai izmantojot pieejamo inventāru (datorus, galda spēles,
sporta inventāru). Visbiežāk jaunieši SDAC izmanto iespēju strādāt pie datora. 2014. gada
septembra Pētījums liecina, ka apmēram 80% jauniešu emocionālā vai materiālā atbalsta
nepieciešamības gadījumā vērstos pie ģimenes locekļiem un tikai 14% jauniešu vērstos pie
kāda no speciālistiem (sociālā pedagoga vai psihologa) – tātad jauniešiem ir ļoti maza izpratne
par to, kādu palīdzību un pakalpojumus viņiem ir iespēja saņemt Sociālajā dienestā vai
Sociālajā dienas aprūpes centrā.
2014. gadā pašvaldība pirmo reizi organizēja skolēnu nodarbinātību vasarā un
pārliecinājās, ka jauniešiem ir liela interese strādāt algotu darbu.
Pētījumā atklājās, ka jauniešiem, kuriem nav praktiskās darba pieredzes, ir grūti atrast
darbavietas atbilstoši viņu iegūtajai izglītībai vai interesēm. 2014. gada novembra datiem
novadā ir reģistrēti 37 jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem2. 2014. gada
septembra Pētījums liecina, ka 42% jauniešu iegūtās zināšanas skolā vai studijās, iekļaujoties
darba tirgū, palīdzējušas būt vienā līmenī ar citiem, bet puse jauniešu uzskata, ka viņu iegūtās
zināšanas tikai drīzāk palīdz iekļauties darba tirgū. No tā var secināt, ka vairākumam jauniešu
nav nākotnes vīziju par savas profesijas izvēli un darba gaitām, ir grūtības integrēties darba
tirgū vai uzsākt uzņēmējdarbību, tāpēc novada līmenī ir nepieciešams mērķtiecīgi plānot un

1
2

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija
Nodarbinātības valsts aģentūras dati
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organizēt pasākumus, kas palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un sniegtu atbalstu
uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Aktīvākie novada jaunieši ir piedalījušies jaunatnes speciālista un Jauniešu domes
iniciētos un organizētos pasākumos, piem., dažādās aptaujās, diskusijā „Kafija ar politiķiem”,
pētījumā par jauniešu dzīves kvalitāti novadā, kurā pauda savu viedokli par situāciju novadā
un izteica savas idejas novada attīstībai, tomēr jāsecina, ka līdz šim Lielvārdes novadā
jauniešu līdzdalība viņiem aktuālu jautājumu risināšanā ir bijusi neliela. 56,9 % Pētījumā
aptaujāto jauniešu uzskata, ka viņiem nav iespējas ietekmēt pašvaldībā notiekošos procesus,
kā rezultātā pastiprinās jauniešu pasivitāte un viņiem ir zema iniciatīva sabiedriskajos
procesos. Pētījumā arī atklājas, ka vairāk kā puse (51,9 %) novada jauniešu nav informēti par
kādu no jaunatnes organizācijām. Tāpat Pētījums atklāj, ka vairāk kā puse jauniešu neiesaistās
paši un neaicina arī citus iesaistīties dažādās aktivitātēs, tomēr 60% aptaujāto atzīst, ka viņi
vēlētos iesaistīties jaunatnes organizāciju vai jauniešu centra darbībā un sociālajās un
sabiedriskajās aktivitātēs dzīves vietas tuvumā. Nepietiekama jauniešu līdzdalība mazina
jauniešu apmierinātību ar dzīves kvalitāti. Lai veicinātu jauniešu iesaistīšanos iepriekš
minētajos procesos, mērķtiecīgi un strukturēti jāplāno viņu viedokļa izzināšana un izglītošana.
Kā līdzdalības instrumentus novadā var minēt Jauniešu domi un skolu pašpārvaldes, kas
sniedz iespēju jauniešiem līdzdarboties dažādos sabiedrības procesos un līmeņos. Skolu
pašpārvaldēs jauniešu līdzdarbošanās visbiežāk notiek, piedaloties kultūras dzīves veidošanā.
Jaunatnes likums nosaka pašvaldībām nodrošināt institucionālo sistēmu darbam ar
jaunatni.3 Kopš 2012. gada oktobra Lielvārdes novadā ir pieņemts darbā jaunatnes lietu
speciālists, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni, kā arī ir izveidota Lielvārdes novada
jauniešu dome. Jaunatnes lietu speciālists un Jauniešu dome darbojas ar mērķi veicināt
jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, kā arī veicināt jauniešu personīgo
izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras jomā. Tādējādi pamazām
tiek uzlabota komunikācija un jauniešu darbības koordinēšana, lai mērķtiecīgi un strukturēti
veiktu jaunatnes politikas attīstību Lielvārdes novadā.
Jaunatnes lietu speciālista vai Jauniešu domes rīkotajos līdzdalības un neformālās
izglītības pasākumos piedalās galvenokārt aktīvie Lielvārdes pilsētas jaunieši, savukārt
Lēdmanes un Jumpravas pagastos neformālās izglītības iespējas ir minimālas, un visbiežāk tā
notiek skolās, turklāt pagastu jauniešiem apmeklēt šos pasākumus Lielvārdes pilsētā ir
apgrūtinoši arī nepietiekamas transporta infrastruktūras dēļ.
Lai gan pašvaldībā tiek izmantoti jauniešiem draudzīgi informācijas kanāli, piem.,
sociālie tīkli un mājaslapas, Pētījums apliecina, ka Lielvārdes novada jauniešu informētības
līmenis par viņiem aktuālām tēmām ir nepietiekams, jauniešiem trūkst informācijas par
jaunatnes lietu speciālista aktivitātēm, karjeras konsultanta pakalpojumiem, par iespējām
iesaistīties pašvaldības darbā, nevalstisko un sabiedrisko organizāciju darbībā. Informāciju par
dažādiem neformālās izglītības pasākumiem zina tikai aktīvie jaunieši. Jaunieši ir tikai daļēji
(46,8 % atbildējuši, ka informācijas ir par maz) informēti par pašvaldības darbu, kas nākotnē
būtiski ietekmē jauno vēlētāju kompetenci vēlēšanās. Lai gan Lielvārdes novada tīmekļa
vietnē ir sadaļa jauniešiem, kurā regulāri tiek ievietota informācija par jauniešiem aktuālām
tēmām, sadaļas apmeklējums atkarīgs no tā, kādi pasākumi plānoti attiecīgajā mēnesī. Laikā
no 2014. gada septembra līdz 2014. gada decembrim vidējais unikālo apmeklētāju skaits
sasniedzis 459. Lielvārdes novadā nepastāv vienots informācijas resurss, kurā būtu apkopota
visa jauniešiem aktuālā informācija par iespējām, kuras jauniešiem ir pieejamas novadā.
Informācijas avoti visbiežāk informē par kultūras pasākumiem un Jauniešu domes rīkotajiem
pasākumiem, bet mazāk par līdzdalības iespējām un novadā pieejamiem pakalpojumiem
jauniešiem. 2013.gadā izveidotais Jauniešu informācijas punkts nepietiekamu pašvaldības
jaunatnes darbā iesaistīto cilvēkresursu dēļ, pašlaik ir neizmantots resurss. Lai uzlabotu esošo
situāciju, jāveido vienota informācijas apmaiņa starp jauniešiem, pašvaldību un jauniešu
interešu grupām visā novada teritorijā. Ar šo programmu tiks panākta vienota kārtība, kā
3

Jaunatnes likums, (pieņemts 2008.gada 8.maijā), 5.pants
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veicams darbs ar jaunatni novadā, kā pašvaldība nodrošina Jauniešu domei, jaunatnes
organizācijām un jauniešu iniciatīvu grupām iespēju iesaistīties jaunatnes politikas lēmumu
apspriešanā pirms to pieņemšanas pašvaldībā.
Novada pagastos darbs ar jauniešiem līdz šim ir ticis organizēts tikai izglītības vai
kultūras iestāžu pasākumu ietvaros, nodrošinot jauniešiem iespēju iegūt izglītību un
iesaistīties dažādos interešu izglītības pulciņos un kultūras aktivitātēs.
Lielvārdes novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam un Lielvārdes novada
ilgtermiņa attīstības stratēģijā 2013.-2030.gadam integrēti minētas ar jaunatnes darbību
saistītās jomas, bet līdz šim atsevišķi nav tikuši izstrādāti citi pašvaldības jaunatnes politikas
attīstības plānošanas dokumenti.
No astoņām ES jaunatnes stratēģijā noteiktajām jaunatnes politikas jomām Lielvārdes
novadā jauniešu vajadzības līdz šim galvenokārt tika definētas formālās un interešu izglītības,
veselības aizsardzības, sociālās un labklājības, kā arī radošuma un kultūras kontekstā.
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Jaunatnes politikas SVID analīze
Izstrādājot “Lielvārdes novada pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības programmu
2015. - 2020. gadam”, tika veikta jaunatnes politikas stipro pušu, vājo pušu un iespēju, draudu
(SVID) analīze Lielvārdes novadā, lai sekmīgāk saprastu jaunatnes politikas problēmas un
izvirzītu prioritārās jomas.
STIPRĀS PUSES
1. Pieejamas interešu izglītības iespējas
skolēniem
2. Attīstīta sporta, izglītības un kultūras
infrastruktūra (stadioni -pagastos, kultūras
nami, bibliotēkas)
3. Liels rekreācijas teritoriju potenciāls
4. Sekmīga līdzšinējā jauniešu un pašvaldības
sadarbība
5. Noteikta atbildīgā pašvaldības persona par
darba ar jaunatni koordinēšanu- jaunatnes
lietu speciālists
6. Ir izveidota Jauniešu dome, tā ir aktīva un
sadarbojas ar pašvaldību
7. Regulāras apmācības pašvaldības jaunatnes
lietu speciālistam un jauniešiem
8. Projekta ietvaros izveidots jauniešu
informācijas punkts
9. Finansiāls atbalsts jauniešu aktivitātēm
10. Transporta nodrošinājums jauniešu
aktivitātēm
11. Nodrošināts finansējums bērnu un
jauniešu nometņu organizēšanai
12. Brīvprātīgā darba sistēma jauniešiem
13. Darbojas nepilngadīgo lietu komisija
14. Iespējas īstenot biznesa idejas
15. Finansiāls atbalsts skolēnu transportam
16. Darbojas Izglītības un jaunatnes lietu
komiteja
17. Jaunieši organizē un iesaistās pašvaldības
organizētos pasākumos
18. Jaunieši aktīvi darbojas skolu
pašpārvaldēs un novada sabiedriskajā,
kultūras un politiskajā dzīvē

VĀJĀS PUSES
1.Nav aktīvu jauniešu biedrību vai
organizāciju
2. Nepietiekama jauniešu informētība
3. Nepietiekams un neatbilstošs telpu
nodrošinājums jauniešu aktīvai
līdzdarbībai un neformālajai izglītībai
4. Zema jauniešu vēlme/ motivācija
piedalīties dažādās aktivitātēs
5. Nepietiekami tiek koordinēts darbs ar
jaunatni - nav speciālistu darbam ar
jaunatni pagastos.
6. Ierobežots darbavietu skaits pie
komersantiem nodarbinātībai vasarā
skolēniem
7. Nav jauniešu centra vai jauniešu istabas
pagastos
8. Jauniešu informācijas punktam nav
kapacitātes – cilvēkresursu un ierobežotas
telpu funkcijas
9. Nav pieejami pilnīgi statistikas dati par
jauniešiem vecumā no 18-25 gadiem
10. Zema sabiedrības izpratne par
jaunatnes politiku
11. Ierobežotas jauniešu mobilitātes
iespējas pagastu jauniešiem (sabiedriskā
transporta nepietiekamība, sociāli
ekonomiskā situācija), lai pilnvērtīgi
izmantotu iespējas un piedāvājumus sevis
pilnveidošanai
12. Nepietiekams kultūras un neformālās
izglītības piedāvājums jauniešiem
pagastos
13. Neveselīgs dzīvesveids jauniešu vidū
(piemēram, liekā svara problēmas
mazkustīga dzīvesveida dēļ)
14. Atsevišķi jaunieši pārslogoti novada
sabiedriskajā, kultūras un politiskajā dzīvē
15. Nesakārtota sporta infrastruktūra
novada centrā
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IESPĒJAS
1. Eiropas Savienības struktūrfondu un citu
līdzekļu piesaiste infrastruktūras un izglītības
attīstībai
2. Kvalitatīva un noturīga sadarbība starp
jauniešiem un pašvaldību un tās pakļautībā
esošajām iestādēm
3. Valsts atbalsta programmas darbavietu
radīšanai, jauniešu pašizaugsmei un
izglītošanai
4. Alternatīvas programmas izveide skolēnu
mācību uzņēmumiem, ar mērķi veicināt
uzņēmējdarbību novadā
5. Jauniešu organizēti kvalitatīvi pasākumi
dažādām vecuma grupām
6. Valsts ekonomiskā izaugsme, jaunas
darbavietas laukos
7. Jauniešu biedrību un organizāciju
veidošanās
8. Dažāda vecuma jauniešu kopīgi pasākumi
kā garantija jaunatnes politikas ilgtermiņa
darbībai
9. Jauniešu, kuri devušies studiju vai darba
gaitās iesaiste pašvaldības sabiedriskajā,
kultūras un politiskajā dzīvē.

DRAUDI
1. Augsta bezdarba līmeņa jauniešu vidū
saglabāšanās un paaugstināšanās
2. Dažādu atkarību izplatība jauniešu vidū
3. Jauniešu skaita samazināšanās un
emigrācijas problēmas
4. Finansējuma samazinājums izglītības
un jaunatnes politikas sistēmai
5. Valsts infrastruktūras nesakārtotība,
īpaši pagastos (ceļi, satiksme, medicīna
u.c.)
6. Speciālistu darbā ar jaunatni
novecošanās
7. Dažādu atkarību palielināšanās jauniešu
vidū.

Veicot SVID analīzi, ir ņemti vērā jaunatnes darbā iesaistīto speciālistu secinājumi un
jauniešu viedokļi, kuri iegūti Pētījumā. Stipro pušu secinājumi ir jāsaglabā un jāturpina
pilnveidot jomās, kuras ir jau attīstītas novadā, piem., jauniešu iesaistīšana un līdzdalības
iespēju nodrošināšana, iesaistot Jauniešu domi, brīvprātīgā darba popularizēšana un
attīstīšana, finansējuma nodrošināšana jaunatnes darbam u.c. Vājās puses, galvenokārt,
saistītas ar zemu līdzdalību un nestrukturētu jaunatnes darba koordināciju, kuras ir iespējams,
izstrādājot pārdomātu rīcības plānu, apturēt vai pat novērst. Iespēju sadaļā minētie secinājumi
atspoguļo pašvaldības iespējas jaunatnes jomā, kuras būtu jārealizē, izstrādājot un īstenojot
jaunatnes politikas programmu novadā. Noteiktajiem draudiem jaunatnes politikas jomā, ar
strukturētām un plānotām aktivitātēm novada līmenī, iespējams pretoties, mazinot jauniešu
bezdarba līmeni, dažādu atkarību izplatību jauniešu vidū u.c. Tomēr šajā sadaļā minētie
apdraudējumi ir tādi, kurus pašvaldība nevar vai var ietekmēt ļoti minimāli.
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Jaunatnes politikas mērķi un uzdevumi
Jaunatnes politikas
prioritāte

Jaunatnes politikas
mērķi

Jaunatnes politikas
uzdevumi

1.1. Veicināt jauniešu
līdzdalību,
radot
labvēlīgu vidi jauniešu
aktīvai
darbībai
dažādos līmeņos un
procesos.

1.1.1. Veicināt
jauniešu
aktīvu līdzdalību ar
jaunatni
saistīto
lēmumu
pieņemšanā
Lielvārdes
novada
pašvaldībā.
1.1.2. Atbalstīt
nevalstisko
organizāciju
veidošanos.

1. Jauniešu līdzdalība.

1.1.3.

jauniešu

Atbalstīt jauniešu un
jaunatnes organizāciju
darbību un iniciatīvas
novadā.

1.1.4. Veicināt
jauniešu
lokālpatriotismu.
Veicināt
un

1.2.1. Dalība starpnovadu un
starptautiskajos
projektos,
aktivitātēs.

veselīgu,
atbildīgu
jauniešu

2.1.1.
Īstenot
regulārus
jauniešu atkarību profilakses
un
veselīga
dzīvesveida
popularizēšanas pasākumus.

2.2. Veicināt sociālā
riska grupu iekļaušanu
sabiedrībā.

2.1.2. Veicināt videi draudzīgu
dzīvesveidu jauniešu vidū.

1.2.
starpnovadu
starptautisko
sadarbību.
2.1. Veicināt
drošu un
dzīvesveidu
vidū.

2. Jauniešu sociālā
iekļaušana.

2.1.3.
Veicināt
iesaistīšanos
aktivitātēs.

jauniešu
sportiskās

2.2.1. Īstenot pasākumus, kuri
vērsti uz sociālās atstumtības
riska mazināšanu jauniešu
vidū.

3. Jauniešu informētība.

3.1. Attīstīt un uzturēt
vienotu
Lielvārdes
novada
jauniešu
informācijas sistēmu,
lai
nodrošinātu
jauniešiem
aktuālu,

3.1.1. Regulāri apkopot un
analizēt
informāciju
par
jauniešu
dzīves
kvalitāti
novadā.
3.1.2. Nodrošināt informācijas
apmaiņu un pieejamību par
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4. Darba ar jaunatni
plānošana un koordinēšana.

5. Jauniešu neformālā
izglītība un lietderīga brīvā
laika pavadīšana.

kvalitatīvu, pieejamu
un
saistošu
informāciju.
4.1. Veidot vienotu
atbalsta sistēmu un
attīstīt infrastruktūru
jaunatnes
darba
organizēšanai
visā
novadā.

jauniešu neformālās izglītības
iespējām novadā, Latvijā un
Eiropā.
4.1.1. Sadalīt atbildīgo iestāžu
kompetences darbā ar jaunatni.

5.1. Radīt iespēju
ikvienam
jaunietim
pavadīt brīvo laiku
atbilstoši
viņa
vecumam, vajadzībām
un interesēm.

5.1.1. Palielināt un attīstīt
neformālās
izglītības
pieejamību jauniešiem.

4.1.2.
Veicināt
jauniešu
aktivitātēm
piemērotas
infrastruktūras izveidi.

5.1.2.
Attīstīt
brīvprātīgo darbu.

jauniešu

5.1.4.Organizēt brīvā laika
pavadīšanas nometnes mācību
brīvlaikā.
6.1. Veicināt jauniešu
nodarbinātību
un
uzņēmējdarbību.

6.1.1.
Veicināt
jauniešu
integrāciju darba tirgū.
6.1.2.
Organizēt
jauniešu
nodarbinātību vasarā.

6. Jauniešu nodarbinātība.

6.1.3.
Veicināt
izglītību jauniešiem.

karjeras

6.1.4.
Pilnveidot
atbalsta
sistēmu
jauniešu
uzņēmējdarbības uzsākšanai
novadā.
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Jaunatnes politikas rezultātu izvērtējums pēc politikas programmas (2015.2020. gadam) īstenošanas
1. Jauniešu līdzdalība
Rezultāti:
● Lielvārdes novada jaunieši izprot lēmumu pieņemšanas procesu pašvaldībā, un aktīvi
iesaistās tajā, kā arī piedalās citās līdzdalības aktivitātēs kopā ar pašvaldības pārstāvjiem.
● Izveidojušās vismaz 2 jaunas jaunatnes organizācijas novadā.
● Palielinājies jauniešu skaits (vismaz 200 jauniešu), kuri iesaistās starpnovadu un
starptautiskajos projektos un aktivitātēs.
● Pieaugušas un veicinātas jauniešu un jaunatnes organizāciju iniciatīvas novadā.
● Palielinājusies jauniešu piederības sajūta novadam.
2. Jauniešu sociālā iekļaušana
Rezultāti
 Palielinājies pasākumu skaits, kas informē par atkarību profilaksi, noziedzības
mazināšanu un veselīgu dzīvesveidu.
 Veicināti pasākumi, kuri vērsti uz videi draudzīgu dzīvesveida popularizēšanu jauniešu
vidū.
 Lielvārdes novada jaunieši ir aktīvi un regulāri iesaistās sportiskās aktivitātēs novadā.
 Paaugstinājies pasākumu skaits, kuri vērsti uz jauniešu sociālās atstumtības riska
mazināšanu.
3. Jauniešu informētība
Rezultāti
● Jaunatnes politika novadā tiek veidota, balstoties uz apkopotu aktuālo informāciju par
jauniešiem un viņu vajadzībām.
● Jaunatnes informācijas sistēma novadā ir vienota, jauniešiem draudzīga un viegli
pieejama, audzis jauniešu skaits, kuri ir informēti par jauniešu pasākumiem un iespējām
līdzdarboties novadā, Latvijā un Eiropā.
● Regulāri tiek apkopota informācija par pašvaldībā esošajām jaunatnes organizācijām un
jauniešu iniciatīvu grupām.
4. Darba ar jaunatni plānošana un koordinēšana
Rezultāti
● Sadalīta atbildīgo iestāžu kompetence darbā ar jaunatni, veicinot vienotas sadarbības
principu un uzdevumu koordinēšanu.
● Darbu ar jaunatni koordinē jaunatnes lietu speciālists, darbu ar jaunatni pagastos veic
jauniešu organizācijas sadarbībā ar pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu.
● Pilnveidota materiāli tehniskā bāze novada jauniešiem.
● Attīstīta piemērota infrastruktūra jauniešu aktivitātēm (renovēts stadions, izbūvēts
peldbaseins, izveidots Jauniešu centrs, izveidotas jauniešu istabas pagastos, nodrošināts
transports jauniešu aktivitātēm, attīstītas brīvdabas vietas brīvā laika pavadīšanas
aktivitātēm, paaugstināta Jauniešu domes kapacitāte).
● Darba ar jaunatni organizēšanas jautājumi kā sadaļa iekļauta pašvaldības nākamo
plānošanas periodu attīstības programmās.
5. Jauniešu neformālā izglītība un lietderīga brīvā laika pavadīšana
Rezultāti
● Neformālās izglītības un brīvā laika aktivitāšu piedāvājums ir pieejams jauniešiem un
atbilst viņu interesēm un vecumam.
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●
●
●
●

Palielinājies novada jauniešu skaits, kuri ir iesaistīti neformālās izglītības un brīvā laika
aktivitātēs.
Palielinājies jauniešu skaits, kas aktīvi iesaistās brīvprātīgā darba aktivitātēs.
Audzis dažādu institūciju, NVO organizēto ikgadējo nometņu un semināru skaits novada
jauniešiem mācību brīvlaikā.
Skolu pašpārvalžu darba plānošana un rezultāti ir kontekstā ar jaunatnes politikas
attīstības programmu, tā veido pēctecības principu – pēc izglītības iestāžu absolvēšanas
jaunieši turpina aktīvi līdzdarboties novada sabiedriskajā, kultūras un politiskajā dzīvē.

6. Jauniešu nodarbinātība
Rezultāts
● Palielinājies pašnodarbināto jauniešu un jauniešu uzņēmēju skaits novadā.
● Palielinājies jauniešu skaits, kuri ir iesaistīti nodarbinātības programmās vasarā.
● Īstenoti karjeras izglītības pasākumi novadā un nodrošinātas karjeras konsultācijas
novada jauniešiem vispārējās izglītības iestādēs.
● Palielinājies jauniešu skaits, kuri izmanto prakses iespējas pašvaldības iestādēs un novada
uzņēmumos.
● Pašvaldība regulāri atbalsta jaunu jauniešu uzņēmumu veidošanos, atbalstot mācību
uzņēmumus vispārizglītojošajās skolās un īstenojot biznesa ideju konkursus novadā.
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Programmas vadība un pārraudzība
Par Lielvārdes novada pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības programmas
pārraudzību atbildīgā institūcija ir Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes lietu
komiteja. Programmas ilgtspēju nodrošinās Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļa
un Jaunatnes lietu speciālists sadarbībā ar Lielvārdes novada Jauniešu domi, jauniešu
organizācijām vai iniciatīvu grupām (ja tādas tiks dibinātas novadā), skolēnu pašpārvaldēm,
speciālistiem un citām pašvaldības un valsts institūcijām.
Reizi gadā Lielvārdes novada Izglītības un jaunatnes lietu komiteja veic Lielvārdes
novada Jaunatnes politikas attīstības programmas īstenošanas izvērtēšanu novadā. Katru gadu,
kopā ar ikgadējo pašvaldības budžeta projekta izstrādi, tiek aktualizēts vai precizēts Jaunatnes
politikas attīstības programmas rīcības darbību plāns nākamajam gadam. Plānā skaidri tiek
atspoguļotas plānotās darbības, saskaņā ar Lielvārdes novada Jaunatnes politikas attīstības
programmu, un paredzēts nepieciešamais finansējums.
Par darbu ar jaunatni atbildīgā persona pašvaldībā sagatavo pārskatu par attīstības
programmas īstenošanu divas reizes tās darbības periodā – informatīvo ziņojumu par
programmas vidus posma izvērtējumu 2017.gada augustā un gala ziņojumu par programmas
īstenošanu tās noslēgumā 2020.gada martā.

19

Lielvārdes novada pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības programmas rīcības plāns 2015. -2020. gadam

Cits finansējuma
avots

ES un citu ārējo
fondu finansējums

Plānotie darbības rezultāti

Finanšu instruments un
indikatīvā summa (EUR)

Pašvaldības budžets

Nosaukums

Projekta/aktivitātes
realizācijas ilgums

Nr.

Projekta/aktivitātes
uzsākšanas gads

Plānotais laika
posms

Atbildīgais

1.Jauniešu līdzdalība
1.1. Veicināt jauniešu līdzdalību, radot labvēlīgu vidi jauniešu aktīvai darbībai dažādos līmeņos un procesos
1.1.1. Veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību ar jaunatni saistīto lēmumu pieņemšanā Lielvārdes novada pašvaldībā

1.1.1.1.

1.1.1.2.

Lielvārdes novada jauniešu forums.

Reizi gadā noorganizēts, novada
jauniešu forums un izvirzītas 2015.
prioritātes nākamajam gadam.

pastāvīgi

x

Jauniešu izglītošana līdzdalības jomā.

Programmas darbības laikā
noorganizēti 12 vienas vai vairāku
dienu semināri novada jauniešiem
to kapacitātes stiprināšanai, lai tie
turpmāk varētu kvalitatīvi

pastāvīgi

x
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2015.

Jauniešu dome
(turpmāk JD),
Lielvārdes
novada
pašvaldības
administrācijas
Izglītības
nodaļa
(turpmāk IN).
Jaunatnes lietu
speciālists
(turpmāk JLS),
jauniešu NVO

x
IN, JLS, JD,
skolu

darboties JD, skolēnu
pašpārvaldēs un Jauniešu centrā
(turpmāk JC), kā arī iesaistīties
pašvaldībā notiekošajos procesos.

pašpārvaldes,
JC

Regulāri tiek organizēti pasākumi,
semināri, apmācības novada
jauniešiem, kas tieši vērsti uz
2015.
pastāvīgi
jauniešu līdzdalības, it īpaši
politiskās līdzdalības
paaugstināšanu.
1.1.2. Atbalstīt jauniešu nevalstisko organizāciju veidošanos

1.1.1.3.

Līdzdalību veicinoši pasākumi.

1.1.2.1.

Divreiz
gadā
tiek
rīkoti
Informatīvie semināri par nevalstisko
informatīvie semināri, lai motivētu 2016.
organizāciju un biedrību dibināšanas
veidot
jauniešu
NVO
vai 2018.
noteikumiem.
biedrības.

x

x

x

JLS, JD,
Izglītības
iestādes, skolu
pašpārvaldes,
IN

Attīstības
plānošanas un
projektu
vadīšanas
nodaļa, JLS

x

1.1.3. Atbalstīt jauniešu un jaunatnes organizāciju darbību un iniciatīvas novadā

1.1.3.1.

Reizi gadā pašvaldība izsludina
Nevalstisko organizāciju, biedrību vai projektu konkursu un atbalsta
jauniešu iniciatīvu grupu atbalsta vismaz vienu NVO vai jauniešu
mehānisms.
iniciatīvu
grupas
projekta 2015.
iesniegumu vai uz jauniešu
aktivitātēm
vērstu
projekta
pieteikumu no citām NVO.

1.1.4.
1.1.4.1.

Jaunsardzes kustības
atbalstīšana novadā.

attīstība

pastāvīgi

Attīstības
plānošanas un
projektu
vadīšanas
nodaļa, JLS

x

Veicināt jauniešu lokālpatriotismu

un Izveidota jaunsardzes
Lielvārdes novadā

vienība

2016.

pastāvīgi

x

x

Jaunsardzes
vadītājs, IN

1.2.Veicināt starpnovadu un starptautisko sadarbību
1.2.1. Dalība starptautiskajos un starpnovadu projektos, aktivitātēs

1.2.1.1.

Programmas darbības laikā IN,
Jauniešu un jaunatnes organizāciju
JD, JC iesaistījušies sadarbības
dalība
sadarbības
projektos
un
projektos reģionālā, nacionālā un 2016.
aktivitātes reģionālā, nacionālā un
starptautiskā līmenī, ir piesaistīts
starptautiskā līmenī.
papildus finansējums jaunatnes
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pastāvīgi

x

IN, JD, JC,
Attīstības
plānošanas un
projektu

vadīšanas
nodaļa,
jauniešu NVO

politikas īstenošanai.

1.2.1.2.

Novada
jaunatnes
darbinieki
Novada
jaunatnes
darbinieku programmas
darbības
laikā
iesaistīšanās starptautiskās apmācībās piedalījušies
vismaz
3 2016.
un projektos.
starptautiskās
apmācībās
vai
projektos.

pastāvīgi

x

IN, JLS

x

2. Jauniešu sociālā iekļaušana
2.1. Veicināt veselīgu, drošu un atbildīgu dzīvesveidu jauniešu vidū
2.1.1. Īstenot regulārus jauniešu atkarību profilakses un veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumus

2.1.1.1.

Programmas
darbības
laikā
Jauniešu
izglītošana
atkarību, noorganizēti 10 pasākumi novada
noziedzības un veselīga dzīvesveida jauniešiem par atkarību profilaksi, 2016.
jautājumos.
noziedzību
un
veselīgu
dzīvesveidu.

pastāvīgi

IN,
JLS,
Jaunatnes
darbinieki,
izglītības
iestādes,
sociālie
pedagogi,
sporta
darba
organizators,
pašvaldības
policija, NVO

x

2.1.2. Veicināt videi draudzīgu dzīvesveidu jauniešu vidū

2.1.2.1.

Jauniešu
iesaiste
organizētās talkās.

Divreiz gadā jaunieši tiek iesaistīti
pašvaldības un valsts mēroga 2015.
organizētajās talkās.

pastāvīgi

2.1.2.2.

Jaunieši iesaistās un organizē
Informatīvu pasākumu kopums par videi vismaz divus pasākumu gadā, kuri
2016.
draudzīgu dzīvesveidu.
vērsti
uz
videi
draudzīga
dzīvesveida popularizēšanu.

pastāvīgi

pašvaldības
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Izglītības
iestādes,
īpašumu
apsaimniekoša
nas nodaļa
x

x

JD, JLS, JC,
NVO,
pašpārvaldes

2.1.2.3.

Brīvdabas
labiekārtošana.

atpūtu

vietu Izveidotas un labiekārtotas vietas
atpūtai brīvdabā
teritorijā.

visā

novada 2017.

x

x

JD, Attīstības
plānošanas un
projektu
vadīšanas
nodaļa, pagasta
pārvaldes,
īpašumu
apsaimniekoša
nas
nodaļa,
NVO

2.1.3. Veicināt jauniešu iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs

2.1.3.1.

Jauniešu
iesaiste
tautas
sporta Regulāri tiek organizēti sporta
aktivitātēs,
akcentējot
veselīgu pasākumi, kuros iesaistās dažādu
2015.
dzīvesveidu.
sociālo grupu jaunieši gan kā
organizētāji, gan kā dalībnieki.

pastāvīgi

x

2.1.3.2.

Novadā renovēti sporta stadioni,
uzbūvēts peldbaseins, skeitparks,
Sporta infrastruktūras pilnveidošana papildināta materiāltehniskā bāze
2015.
un iekārtoti aktīvās atpūtas
un attīstīšana.
laukumi
sporta
aktivitāšu
nodrošināšanai.

pastāvīgi

x

x

x

Sporta darba
organizators,
JLS, JD, NVO,
Izglītības
iestādes
Sporta darba
organizators,
Lielvārdes
novada Sporta
centrs,
Attīstības
plānošanas un
projektu
vadīšanas
nodaļa, SDAC,
NVO,
izglītības
iestādes

2.2. Veicināt sociālā riska grupu iekļaušanu sabiedrībā
2.2.1. Īstenot pasākumus, kuri vērsti uz sociālās atstumtības riska mazināšanu jauniešu vidū
2.2.2.1.

Dažādu
integrētu
organizēšana jauniešiem.

pasākumu Programmas darbības laikā
noorganizēti vismaz 4 pasākumi
(nometnes, apmācības, semināri),
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2015.

pastāvīgi

x

x

x

Sociālais
dienests,
SDAC,
JLS,

2.2.2.2.

2.2.2.3.

kuri vērsti uz jauniešu ar īpašām
vajadzībām integrēšanu
sabiedrībā.
Jaunieši tiek iesaistīti valsts
atbalsta programmās, sekmējot
Īstenoti pasākumi jauniešiem, kuri
viņu sociālo iekļaušanu un
2015.
nestrādā un nemācās (NEET jaunieši).
integrāciju sabiedrībā, izglītības
un darba tirgū.
Jaunieši
ar
sociālā
riska
problēmām regulāri tiek integrēti
brīvprātīgajā darbā, nevalstisko
organizāciju
darbībā,
rehabilitācijas programmās, tiek
Īstenoti pasākumi, kas vērsti uz sociālā organizētas aktivitātes jauniešu 2015.
riska jauniešiem.
klaiņošanas
mazināšanai
un
organizēts sabiedriskais darbs
novadā
nepilngadīgajiem
likumpārkāpējiem, sadarbībā ar
Probācijas dienestu.

NVO

2018.

pastāvīgi

x

x

Sociālais
dienests,
SDAC,
JLS,
NVO

x

Sociālais
dienests,
SDAC,
JLS,
JD,
NVO,
Nepilngadīgo
lietu komisija,
pašvaldības
policija,
apsaimniekoša
nas nodaļa

x

3. Jauniešu informētība
3.1. Attīstīt un uzturēt vienotu Lielvārdes novada jauniešu informācijas sistēmu, lai nodrošinātu jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un
saistošu informāciju
3.1.1. Regulāri apkopot un analizēt informāciju par jauniešu dzīves kvalitāti novadā
3.1.1.1.

Jaunatnes politikas īstenošana un Iegūti dati par jauniešu dzīves
jauniešu dzīves kvalitātes indeksa kvalitāti un apzinātas jaunatnes 2016.
noskaidrošana.
politikas aktualitātes novadā.

reizi
divos
gados

x

IN, Izglītības
iestādes, NVO.

3.1.2. Nodrošināt informācijas apmaiņu un pieejamību par jauniešu neformālās izglītības iespējām novadā, Latvijā un Eiropā

3.1.2.1.

Novada
tīmekļa
vietnes
www.lielvarde.lv sadaļas “Jauniešiem”
un “Izglītība un sports” pašvaldības
izdevuma “Lielvārdes ziņas” un sociālo
tīklu kontu regulāra papildināšana.

Regulāri papildinātas sadaļas
pašvaldības
tīmekļa
vietnē,
izdevumā un sociālo tīklu kontos
2015.
ar informāciju par jauniešu
iespējām novadā, valstī un
starptautiskā mērogā.
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pastāvīgi

IN,
JLS,
Sporta darba
organizators
(turpmāk
–
SDO),
mājaslapas/
avīzes
redaktors

3.1.2.2.

Lielvārdes novada jauniešu interneta
vietnes izveide, satura aktualizēšana un
uzturēšana, kā arī sociālo tīklu kontu
piesaiste vietnei.

Izveidots blogs vai lietotne
jauniešiem ar aktuālo informāciju,
2016.
kurā informācija tiek regulāri
atjaunināta.

IN, JLS, SDO,
JD,
JC,
mājaslapas/
avīzes
redaktors,
NVO

pastāvīgi

4. Darba ar jaunatni plānošana un koordinēšana
4.1. Veidot vienotu atbalsta sistēmu un attīstīt infrastruktūru jaunatnes darba organizēšanai visā novadā
4.1.1. Sadalīt atbildīgo iestāžu kompetences darbā ar jaunatni

4.1.1.1.

Izglītības un jaunatnes lietu komiteja
attīsta, atbalsta, veido un popularizē
jaunatnes politiku novadā, regulāri
konsultējoties ar Jauniešu domi.

Apzināti pašvaldības deputāti,
speciālisti un skolu pašpārvalžu,
JD un jauniešu organizāciju
2015.
pārstāvji, kuri regulāri sadarbojas
ar IJLK un veido jaunatnes
politiku novadā.

pastāvīgi

4.1.1.2.

Darbojas organizācija (piem.,
Noteikta atbildīgā organizācija, kas veic pašpārvalde), kura īsteno darbu ar
2015.
darbu ar jaunatni novada pagastos.
jaunatni pagastos, sadarbojoties ar
JLS.

pastāvīgi

4.1.1.3.

x

Darba ar jaunatni organizēšanas Nākamajos
plānošanas
jautājumi
iekļauti
pašvaldības dokumentos ir iekļauta jaunatnes 2017.
plānošanas dokumentos.
politikas programma.

4.1.2. Veicināt jauniešu aktivitātēm piemērotas infrastruktūras izveidi
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IN,
JLS,
Sociālais
dienests,
Attīstības
plānošanas un
projektu
vadīšanas
nodaļa, JD,
Izglītības
iestāžu
pašpārvaldes,
jauniešu
NVO
IN,
NVO,
Pagastu
pārvaldes,
izglītības
iestādes
Attīstības
plānošanas un
projektu
vadības
nodaļa, IN

IN,
JD,
Jaunatnes
organizācijas.
Attīstības
plānošanas un
projektu
vadības nodaļa
JD,
JC,
pagastu
pārvaldes,
Sociālais
dienests

Apsekotas iespējamās vietas un
veikts aprēķins par nepieciešamo
finansējumu JC izveidei un
2016.
darbības nodrošināšanai, darbībā
ietverot jauniešu informācijas
punkta funkcijas.

2020.

x

x

x

4.1.2.2.

Noskaidrota iespējamā vieta un
Jauniešu istabu izveide Jumpravā un
veikts aprēķins par nepieciešamo
Lēdmanē, kuras piemērotas vietējo
finansējumu
jauniešu
istabu 2017.
jauniešu brīvā laika pavadīšanai un
izveidei
un
darbības
iniciatīvām.
nodrošināšanai.

2020.

x

x

x

4.1.2.3.

Iegādāts aprīkojums JC un
Jauniešu centra un jauniešu istabu
2017.,
jauniešu istabu darbības un
materiāltehniskās bāzes pilnveide.
2019.
jauniešu vajadzību nodrošināšanai.

pastāvīgi

x

x

JC,
JLS,
pagastu
pārvaldes

4.1.2.4.

Katru
gadu
tiek
piešķirts
Lielvārdes novada jauniešu domes finansējums JD darbībai (iekļaujot
darbības
nodrošināšana
un transporta izdevumus), darbības 2015.
materiāltehniskās bāzes pilnveide.
nodrošināšanai
iegādāts
aprīkojums (ja nepieciešams).

pastāvīgi

x

x

Pagastu
pārvaldes, IN,
JLS, JD

4.1.2.1.

Jauniešu centra izveide Lielvārdē.

x

5.Jauniešu neformālā izglītība un lietderīga brīvā laika pavadīšana
5.1.Radīt iespēju ikvienam jaunietim pavadīt brīvo laiku atbilstoši viņa vecumam, vajadzībām un interesēm
5.1.1. Palielināt un attīstīt neformālās izglītības pieejamību

izglītības

Vienreiz gadā tiek organizēti
vienas dienas apmācību semināri
novada
izglītības
iestāžu
popularizēšana
darbiniekiem, sociālā dienesta 2016.
darbiniekiem un vecākiem par
neformālās
izglītības
metožu
izmantošanu.

5.1.1.1.

Neformālās
sabiedrībā.

5.1.1.2.

Neformālās
izglītības
aktivitāšu Katru gadu tiek nodrošināts
nodrošināšana un īstenošana jauniešu finansējums neformālās izglītības 2015.
vidū, īpaši pagastu jauniešu vidū.
aktivitāšu veikšanai.

5.1.3.1.

Informatīvu semināru organizēšana par Programmas

pastāvīgi

pastāvīgi

x

x

x

JLS, JD, NVO

x

x

x

JLS,
JD,
Izglītības
iestādes,
NVO

x

x

x

JLS, NVO

5.1.3.Attīstīt jauniešu brīvprātīgo darbu
darbības

laikā 2016.
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pastāvīgi

iespējām veikt brīvprātīgo
jauniešiem un organizācijām.

5.1.3.2.

5.1.3.3.

darbu notikuši 8 informatīvi semināri
jauniešiem par iespējām veikt
brīvprātīgo darbu un 4 semināri
organizācijām,
kas
veicinās
brīvprātīgā darba attīstību novadā.
Novadā tiek turpināta esošā
brīvprātīgā
darba
sistēma,
Brīvprātīgā
darba
sistēmas palielinās jauniešu skaits, kuri veic
pilnveidošana un aktīvāko jauniešu brīvprātīgo darbu, reizi gadā 5. 2015.
brīvprātīgā darba veicēju godināšana.
decembrī tiek godināti aktīvākie
brīvprātīga darba veicēji (gadā
vismaz 10).
Novada jaunieši iesaistās Eiropas
brīvprātīgajā darbā (vismaz 3
Eiropas brīvprātīgā darba iespējas
gadā), kā arī novadam tiek 2017.
novadā.
piesaistīti Eiropas brīvprātīgie
vismaz 1x gadā.

pastāvīgi

JLS, NVO

x

pastāvīgi

JLS, NVO,
pašvaldības
iestādes

x

5.1.4.Organizēt brīvā laika pavadīšanas nometnes mācību brīvlaikā
5.1.4.1.

Nometņu
brīvlaikā.

organizēšana

mācību

Programmas
darbības
laikā
nometnēs piedalījušies vismaz 100 2015.
Lielvārdes novada jaunieši.

pastāvīgi

x

x

IN,
JC,
sociālais
dienests,
izglītības
iestādes, NVO

6. Jauniešu nodarbinātība
6.1. Veicināt jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību
6.1.1. Veicināt jauniešu integrāciju darba tirgū

6.1.1.1.

Pašvaldība regulāri nodrošina ar
prakses iespējām pašvaldības
Prakses iespējas novada studējošajiem
iestādēs un aktīvi informē par
jauniešiem
pašvaldības iestādēs,
prakses
iespējām
novada 2016.
biedrībās, nodibinājumos vai pie
jauniešiem
biedrībās,
vietējiem uzņēmējiem.
nodibinājumos vai pie vietējiem
uzņēmējiem.

pastāvīgi

6.1.2. Organizēt jauniešu nodarbinātību vasarā
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Attīstības
plānošanas un
projektu
vadīšanas
nodaļa, JLS,
NVO

6.1.2.1.

Nodarbinātības
programma
vasarā
Katru gadu vasaras mēnešos tiek
novada skolēniem no 13- 18 gadiem
nodarbināti Lielvārdes novada 2015.
pašvaldības iestādēs un pie vietējiem
skolēni.
uzņēmējiem.

pastāvīgi

x

x

IN,
pašvaldības
iestādes, IJLK

6.1.3. Veicināt karjeras izglītību jauniešiem
6.1.3.1.

6.1.3.2.

6.1.3.2.

6.1.4.1.

Reizi gadā novada jaunieši regulāri
Jauniešu iesaiste akcijā “Ēnu diena”
iesaistās akcijā, ir izveidota
pašvaldības iestādēs un pie vietējiem
2015.
pastāvīgi
pašvaldības iestāžu un uzņēmēju
uzņēmējiem.
datu bāze.
Reizi gadā izglītības iestādes
iesaistījušās
Valsts
izglītības
Informatīvi karjeras izglītības pasākumi
attīstības
aģentūras
rīkotajās
jauniešiem no 13-18 gadiem novada
2015.
pastāvīgi
x
ikgadējās akcijās “Karjeras diena/
līmenī.
nedēļa” un pasākumos novada
uzņēmēju nedēļas/ dienas ietvaros.
Jauniešiem tiek regulāri
nodrošināta iespēja iegūt karjeras
konsultācijas un piedalīties citās ar
Regulāri organizētas dažādas karjeras
karjeras izvēli saistītās aktivitātēs,
2015.
pastāvīgi
x
konsultācijas novada skolās.
t.sk. mācību uzņēmumu veidošana
skolās, kuras nodrošina skolu
karjeras konsultanti.
6.1.4. Pilnveidot atbalsta sistēmu jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai novadā
Ir izveidots jauniešu biznesa plānu
konkurss, kas notiek reizi gadā un
Biznesa ideju konkurss jauniešiem,
x
tajā piedalās vismaz 20 jaunieši.
2015.
pastāvīgi
atbalstot uzņēmējdarbības uzsākšanu.
Katru gadu tiek atbalstīti 1 - 3
biznesa plāni.

Domes priekšsēdētājs

JLS,
Izglītības
iestādes

x

IN,
JLS,
Izglītības
iestādes

x

Izglītības
iestādes, JLS

IN, Attīstības
plānošanas un
projektu
vadīšanas
nodaļa

A. Troska
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