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TERMINI UN SAĪSINĀJUMI
Jaunietis- persona vecumā no 13-25 gadiem.
Jaunatne- demogrāfiskā iedzīvotāju grupa, vecumā no 13-25 gadiem.
Jaunatnes politika- mērķtiecīgu darbību kopums visās jomās, kas veicina jauniešu kā
sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves
kvalitātes uzlabošanos.
Jaunatnes organizācija- organizācija, kas veic darbu ar jaunatni, jauniešu biedrība vai
apvienība, jauniešu neformālā grupa, skolēnu pašpārvalde vai apvienība, studentu pašpārvalde
vai apvienība, jauniešu politiskā organizācija vai apvienība.
Jaunatnes darbinieks- speciālists, kurš atbilstoši savai profesionālajai kompetencei
sekmē jauniešu attīstību un integrāciju sabiedrībā notiekošajos procesos.
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.
Jauniešu brīvprātīgais darbs- bez atlīdzības darbs (arī pakalpojumu sniegšana), ko
veic jaunietis, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās (Biedrību un nodibinājumu likums).
Neformālā izglītība- jebkura ārpus formālās izglītības organizēta jauniešu 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 izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana
neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.
JSA- Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa
BJC- Jēkabpils bērnu un jauniešu centrs
JJD- Jēkabpils Jauniešu dome
JA-YE Latvija- Biedrība “Junior Achievement- Young Enterprise Latvija”
JLKK- Jēkabpils pilsētas pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
JSD- Jēkabpils sociālais dienasts
NVA- Nodarbinātības valsts aģentūra Jēkabpils filiāle
JPP- Jēkabpils pašvaldības policija
VP ZRP- LR Valsts policija, Zemgales reģiona pārvalde, Jēkabpils iecirknis
LSKJ- Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes Jēkabpils nodaļa
JJM – Jēkabpils jauniešu māja

IEVADS
Jaunatne ir sabiedrības un tās izaugsmes turpināšanas garants, tādēļ īpaši būtiska
nozīme ir pilnvērtīgai jaunatnes lietu politikai pašvaldību un nacionālā līmenī.
Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums visās jomās, kas veicina jauniešu kā
sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves
kvalitātes uzlabošanos.
Pašvaldības, savu funkciju ietvaros, piedalās valsts jaunatnes politikas īstenošanā,
saskaņā ar Jaunatnes likuma 5. panta pirmo daļu, kur teikts, ka pašvaldības kompetence ir
plānot darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas
dokumentus, un nodrošinot institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni.
Jaunatnes politikas mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas,
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar jaunatni un
nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas
aktivitātes jaunieša personības attīstībai un attīstot pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu
jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū . Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģija
izstrādāta saskaņā ar Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2018.-2024.
gadam un Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam.
Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes uzdevumi ir:


Izpētīt ES, valsts uzstādījumus un ieteikumus darbā ar jaunatni;



Izvērtēt darbu ar jaunatni Jēkabpils pilsētā;



Definēt mērķus darbā ar jaunatni un noteikt prioritātes;



Izveidot struktūru sistemātiskai līdzekļu plānošanai jaunatnes darbam;



Pilnveidot atbalsta sistēmu jaunatnes darbam Jēkabpilī.

Jaunatnes politikas stratēģija ir balstīta uz septiņām prioritārajām jomām:


Jauniešu līdzdalība



Jauniešu brīvais laiks



Jauniešu nodarbinātība



Jauniešu veselība, drošība un sociālā aizsardzība



Jauniešu informētība



Darba ar jaunatni stratēģiskā plānošana



Pašvaldības budžeta darbam ar jaunatni palielināšana

Dokumenta izstrāde ietver esošās situācijas raksturojumu, kā arī stratēģisko daļustratēģijas redzējumu turpmākajos gados, mērķi, galvenos uzdevumus un sasniedzamos
rezultātus nākamajiem gadiem. Aktivitātes plānots veikt vairākos virzienos, uzlabojot jauniešu
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izglītību, sociālo iekļaušanu, līdzdalību, nodarbinātību, uzņēmējdarbību, veselības un
labklājības paaugstināšanu. Plānā paredzētie pasākumi tiks īstenoti atbildīgajām institūcijām
piešķirto budžeta līdzekļu, kā arī piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus.
Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2019.-2025. gadam ir pirmais
jaunatnes lietu plānošanas dokuments pilsētā. Līdz ar to, tas ir fundaments, uz kā būvēt
jaunatnes jomas attīstību Jēkabpils pilsētā.
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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSUROJUMS
Saskaņā ar CSP datiem iedzīvotāju skaita ziņā Jēkabpils ir mazāka republikas nozīmes
pilsēta Latvijā – 2019.gada sākumā pilsētā bija 22 076 iedzīvotāji, kas ir 1,15% no kopējā
Latvijas iedzīvotāju skaita. Saskaņā ar Jaunatnes likumu, par jauniešiem tiek uzskatītas
personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jēkabpils pilsētā ir deklarēti 2902 jaunieši (dzimuši
1992.-2004. gadam) , kas procentuāli no kopējā iedzīvotāju skaita ir 12,26%.
2019.gadā veiktajā jauniešu aptaujā 57% no aptaujātajiem jauniešiem ir daļēji
apmierināti ar Jēkabpils pilsētu kā vietu, kur dzīvot, mācīties, strādāt un pavadīt brīvo laiku
savukārt 24% ir apmierināti, 18,8% nav apmierināti.
Kopš 2018.gada pašvaldības kompetenci izglītības jomā Jēkabpilī īsteno Izglītības
pārvalde. Izglītības iestāžu pieejamība un izvietojums pilsētā skatāms 2.10.attēlā.
Jēkabpils pilsētā darbojas četrpadsmit pašvaldības izglītības iestādes – 5 pirmsskolas
izglītības iestādes, 4 vispārizglītojošās izglītības iestādes, 3 profesionālās ievirzes izglītības
iestādes, 1 profesionālās izglītības iestāde, 3 augstākās izglītības filiāles un tālākizglītības
centrs:

1.attēls. Izglītības iestādes Jēkabpilī

Jēkabpils pilsētā ir 4 vispārizglītojošās mācību iestādes, kurās 2018./2019. mācību gada
sākumā pamata un vidējās vispārējās izglītības programmās mācījās 2 624 skolēni (1. tabula).
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā audzēkņi arī apgūst vispārīgās izglītības priekšmetus un iegūst
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vispārējo vidējo izglītību. Audzēkņi, kuri mācās Agrobiznesa koledžā 60% ir Jēkabpils pilsētas
jaunieši un 40% ir apkārtējo novadu jaunieši. Audzēkņu skaits 2018./2019. mācību gadā ir 330.

1.tabula
Vispārējās izglītības iestādes Jēkabpils pilsētā 2018./2019.mācību gadā un izglītojamo
skaits (Avots: IZM, Jēkabpils pilsētas pašvaldība)tabula
Izglītības iestādes
nosaukums, adrese

Skolēnu skaits

Skolēnu skaits

Skolēnu skaits

2016./2017.m.g.

2017./2018.m.g.

2018./2019.m.g.

761

755

763

535

490

492

606

570

546

586

626

663

215

178

160

2 703

2 619

2 624

Jēkabpils pamatskola
(1.-6.klases),
Rīgas iela 200A, Jēkabpils
Jēkabpils Valsts ģimnāzija
(7.-12.klases),
Rūdolfa Blaumaņa iela 27,
Jēkabpils
Jēkabpils 2.vidusskola
(1.-12.klases),
Jaunā iela 44, Jēkabpils
Jēkabpils 3.vidusskola
(1.-12.klases),
Slimnīcas iela 5, Jēkabpils
Jēkabpils vakara vidusskola
(5.-12.klases),
Palejas iela 32, Jēkabpils
Kā izglītības iestāde vairs nepastāv,
piedāvātās izglītības programmas
tiek īstenotas Jēkabpils 2.vidusskolā
Kopā:

Par jaunatnes politikas īstenošanu Jēkabpils pilsētā atbild Jēkabpils Bērnu un jaunatnes
centra vizuālās, vides un jaunatnes lietu izglītības metodiķis, kura kompetencē ir piedalīties
Jēkabpils pilsētas jaunatnes lietu darba metodisko vadlīniju izstrādē un pilnveidošanā, izveidot,
sistematizēt un pilnveidot informatīvo bāzi saistībā ar jaunatnes lietu realizāciju pilsētā,
sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldi, izglītības un kultūras
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darbiniekiem, apzināt jaunatnes lietu attīstības un pilnveides iespējas, sekmēt un organizēt
jaunatnes lietu pasākumu norisi pilsētā un koordinēt Jēkabpils jauniešu domi. 2017.gada nogalē
uzsākta Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģijas 2019.- 2025.gadam izstrāde.


Jaunatnes darbs tiek īstenots Jēkabpils jauniešu domē un sešos brīvā laika
pavadīšanas klubos – Jauniešu klubs “13.pirmdiena”, klubs “Laipa”, klubs
“Atslēga”, klubs “Smaids”, klubs “Vanagi”, pulciņš “Prātnieks” un Mazpulkā un.

Papildus Jēkabpils Bērnu un jauniešu centram Jēkabpils jauniešu dzīvi pilsētā rūpējas
vairākas jauniešu organizācijas:


Radošo jauniešu apvienība “Ceturtā siena”;



Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Cerību sala”;



Biedrība “Career and hobby education”.

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra uzdevumos ietilpst arī veicināt bērnu un jauniešu
nevalstisko organizāciju sadarbību un atbalstīt jauniešu iniciatīvas un skolu pašpārvalžu
darbību.
Jēkabpils pilsētā darbojas skolēnu pašpārvaldes: Jēkabpils Agrobiznesa koledžā,
Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Jēkabpils pamatskolā, Jēkabpils 2.vidusskolā, Jēkabpils
3.vidusskolā.
Informācija par jauniešu organizācijām, uz jaunatni vērstiem projektiem, pasākumiem
un aktivitātēm tiek apkopota mājaslapā www.jekabpils-jauniesi.lv, sociālā tīkla Instagram
kontā “Jekabpils_jauniesi.lv” (685 sekotāji 2018.gada oktobrī).
Jēkabpils pilsētā darbojas piecas jaunatnes organizācijas:
1. Jēkabpils jauniešu dome (www.jekabpils-jauniesi.lv)
Izveidota: 2010. gadā
Mērķi:


motivēt jauniešus iesaistīties un būt aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem;



veicināt jauniešu sadarbību un pieredzes apmaiņu;



veicināt sadarbību ar pašvaldību, skolēnu pašpārvaldēm, citām jauniešu domēm
Latvijā, institūcijām, organizācijām Latvijā un pasaulē jaunatnes lietās, īstenojot
kopīgus projektus;



piedalīties projektu, kas saistīti ar jauniešiem aktuāliem jautājumiem, īstenošanā,
informēt jauniešus par piedāvātajām projektu iespējām vietējā, valsts un
starptautiskā līmenī;
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līdzdarboties Jēkabpils pilsētas organizētājās aktivitātēs, kā arī pašiem organizēt
pasākumus jauniešiem;



veicināt jauniešu piedalīšanos Jauniešu domes organizētajos un citos pasākumos;



izplatīt informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām.
Jauniešu klubs “13. pirmdiena”(http://13pirmdiena.mozello.com)

2.

Izveidota: 2002. gadā
Mērķi:


informēt un izglītot jauniešus par citu tautu kultūru, izglītību, jaunatnes darbību,
vērtībām ģimenē un valstī;



popularizēt Eiropas vienotības ideju un Eiropas Savienības vērtības- demokrātiju,
iecietību, toleranci un cilvēktiesību ievērošanu;



rosināt jauniešus nebūt vienaldzīgiem un pašiem iesaistīties savas un savas valsts
nākotnes veidošanā- būt pilsoniski aktīviem.

3. Radošo jauniešu apvienība “Ceturtā siena”
Izveidota: 2015. gadā
Mērķi:


apzināt sabiedriski aktuālas tēmas un problēmas, meklēt, apgūt un attīstīt dažādas
kultūras un mākslas formas un tehnoloģijas, kā arī veidot daudzveidīgu lokālo
kultūrvidi Jēkabpils reģionā.

4. Jēkabpils NVO resursu centrs (http://jekabpilsnvo.lv/)
Izveidota: 2006. gadā
Mērķi:


veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā
dzīvē;



nodrošināt iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences
neformālas izglītības ceļā;



nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;



nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas
pieejamību;



atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu
intelektuālajai un radošajai attīstībai.

5. Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Cerību sala” ( http://ceribusala.site88.net)
Izveidota: 2009. gadā
Mērķi:
• apvienot un atbalstīt bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, kā arī viņu ģimenes
9

6. Biedrība kristīgai paaudžu kopībai “Tilts” (http://www.tilts.te.lv)
Izveidota : 2003.gadā un 70% tās biedru ir sociālās jomas pārstāvji – psihologi,
pedagogi, sociālie darbinieki, mediķi.
Mērķi:


sekmēt sabiedrības atveseļošanu, sniedzot tai zināšanas un prasmes,



sniegt morālu un materiālu atbalstu sociāli neaizsargātākajiem sabiedrības
locekļiem,



veicināt sociālās riska grupas bērnu un ģimeņu integrāciju sabiedrībā,



celt ģimenes atbildības līmeni, un veidot ģimenes kā vērtības apziņu sabiedrībā.
1.1.

Institucionālā sistēma darbam ar jaunatni

Jaunatnes likums nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas, piedalās valsts
jaunatnes politikas īstenošanā un izveido institucionālu sistēmu, lai nodrošinātu darbu ar
jaunatni, nosakot atbildīgo institūciju vai ieceļot jaunatnes lietu speciālistu – personu , kas
plāno un koordinē darbu ar jaunatni. Jaunatnes lietu speciālista amata pienākumus var apvienot
ar citiem pienākumiem pašvaldībā. Katrā pašvaldībā būtu jābūt arī vismaz vienam
darbiniekam, kura pamatpienākumos ietilpst praktiskais darbs ar jauniešiem un kuram šie
pienākumi netiek apvienoti ar citiem darba pienākumiem, tai skaitā jaunatnes darbinieka un
jaunatnes lietu speciālista pienākumi nav apvienojami.
Lai veicinātu pašvaldības darbu ar jaunatni plānošanu un īstenošanu, pašvaldība var
izveidot jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kas veicina vietējās jaunatnes politikas
saskaņotu izstrādi un īstenošanu, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Konsultatīvās
komisijas darbībā iesaista visas tieši un netieši darbā ar jaunatni iesaistītās institūcijas
pašvaldībā. (2.tabula)
2. tabula
“Institūcijas , kas veic darbu ar jaunatni vietējā līmenī”
Pašvaldības vadība

Jaunatnes organizācijas

Par izglītību atbildīgā struktūrvienība

Organizācijas, kas veic darbu ar jaunatni

Par sociālajām lietām atbildīgā

Jaunatnes iniciatīvas grupas

struktūrvienība
Par kultūru atbildīgā struktūrvienība

Izglītības iestādes

Jauniešu centrs

Kultūras nams

Dienas centrs

Pašvaldības policija

Jauniešu dome

Par sportu un veselību atbildīgā
struktūrvienība
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Skolēnu/studentu pašpārvalde

Vecāku padome u.c.

Pašvaldība izveido jauniešu centru un jauniešu domi, lai sekmētu jauniešu iniciatīvas,
sadarbību, pieredzes apmaiņu u.c. jauniešu aktivitātes vai paredz citu darba ar jaunatni
īstenošanas kārtību. Ļoti būtiski nodrošināt tikšanās un aktivitāšu vietu jauniešiem. Jauniešu
centra un/ vai konkrētu telpu un tās aprīkojuma pieejamība jauniešu iniciatīvām ir izšķiroši
būtiska darba ar jaunatni sekmīguma nodrošināšanai. Ļoti svarīgi, lai sniedzot šo pakalpojumu,
tiktu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas visiem Jēkabpils pilsētas jauniešiem.
Institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni Jēkabpils pilsētā izvērtēšana.
Plusi :


Jēkabpils pilsētā ir noteikta darbam ar jaunatni atbildīgā iestāde – Bērnu un jauniešu
centrs,



Ir pieejamas telpas un pats nepieciešamākais materiālais tehniskais nodrošinājums



kopš 2006.gada BJC darbojas jaunatnes lietu metodiķis.



Kopš 2010.gada Jēkabpils pilsētā darbojas jauniešu dome.



Jaunatnes lietu metodiķim ir iespēja iesaistīties dažādās apmācībās, semināros,
aktivitātēs, kas palīdz nodrošināt pilnvērtīgu jaunatnes politikas veidošanu un
īstenošanu Jēkabpils pilsētā.



Pašvaldība ir pretimnākoša dažādām jauniešu iniciatīvām.



Jaunatnes darbs veic arī sociālās funkcijas (riska uzvedības prevencija, sociālā
integrācija).

Trūkumi:


Institucionālās sistēmas nodrošināšanai darbam ar jaunatni pašvaldībā nav
pietiekami attīstīta;



Nav mūsdienīga tehniskā aprīkojuma;



Jaunatnes lietu metodiķis apvieno jaunatnes lietu speciālista un jaunatnes darbinieka
pienākumus, kā arī nav definētas darbam ar jaunatni konkrētas funkcijas un
uzdevumi;



Nenotiek darbs pie Jaunatnes konsultatīvās komisijas izveidošanas,
1.2.

Darba ar jaunatni stratēģiskā plānošana

Jaunatnes politikas kā patstāvīgas rīcībpolitikas jomas nostiprināšanai ir būtiski
izstrādāt patstāvīgu jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, kurš tiek pakārtots pašvaldības
attīstības augstākiem stratēģiskiem dokumentiem. Viens no būtiskiem rādītājiem mērķtiecīgas
un ilgtspējīgas politikas īstenošanā ir esošie politikas plānošanas dokumenti (programmas,
rīcības plāni u.c.) Pašvaldība var ieviest vietējā līmeņa politikas plānošanas dokumentus
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jaunatnes politikas jomā, tāpat pašvaldība var risināt šos jautājumus pašvaldības attīstības
programmā.
Darba ar jaunatni stratēģiskās plānošanas Jēkabpils pilsētā izvērtēšana.
Plusi:


Darbs ar jaunatni tiek plānots katra gada budžeta ietvaros;



Jaunatnes politikas un darba stratēģiskās plānošanas nepieciešamība tiek atzīta un
aktualizēta;



Tiek organizēti dažādi līdzdalības pasākumi jauniešiem: kafija ar politiķiem,
jauniešu diena, jauniešu dome, forumi u.c.;



Pašvaldībā ir spēcīgi vietējo jauniešu līderi, darbojas nevalstiskās organizācijas, kas
pārstāv jauniešu intereses gan vietējā, gan reģionālā, gan nacionālā līmenī.



Darbam ar jaunatni tiek izdalītas konkrētas mērķgrupas (strādājošie jaunieši,
nestrādājošie jaunieši, jaunieši bezdarbnieki, pilngadīgie un nepilngadīgie jaunieši,
jaunie vecāki utt.)

Trūkumi:


Nav konkrētas un precīzas darba ar jaunatni un tajā iesaistīto personu atbildības un
pienākumu jomas , kas noved pie darba ar jaunatni interpretācijas;



Nepietiekami statistikas un pētījumu dati par vietējiem jauniešiem;



Nepietiekamas zināšanas par jauniešiem un jauniešu situāciju pašvaldībā;



Darba ar jaunatni efektivitāti lielā mērā ietekmē kopējās valsts attīstības iezīmesjauniešu migrācija, nodarbinātības problēmas;



Politiskā atbalsta trūkums;



Darbs ar jaunatni vairāk vērsts uz procesa nodrošināšanu, nevis konkrētu rezultātu
sasniegšanu.
1.3.

Pašvaldības budžets darbam ar jaunatni

Efektīvi īstenojot jaunatnes politiku, ieguldītie resursi var nebūt lieli, bet tos ir
nepieciešams ieguldīt mērķtiecīgi. Šīs sadaļas mērķis ir sniegt pašvaldībai iespēju izvērtēt
ieguldītos resursus darbā ar jaunatni un salīdzināt izdevumu efektivitāti.
Pašvaldības budžeta izlietojuma izvērtēšana darbam ar jaunatni Jēkabpils pilsētā
Plusi:


Tiek nodrošināts finansējums darbam ar jaunatni koordinēšanai BJC;



Pašvaldība iespēju robežās sadarbojas ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām,
atbalsta dažādas iniciatīvas;
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Reģistrētām jauniešu nevalstiskajām organizācijām ir iespēja piedalīties projektu
konkursos un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu;



Reģistrētām jauniešu nevalstiskajām organizācijām ir iespēja piedalīties pašvaldības
organizētos projektu konkursos;



Pašvaldība piesaista ārējo finansējumu gan infrastruktūras, gan atsevišķu pasākumu
nodrošināšanai;

Trūkumi:


Nav mehānisma jauniešu iniciatīvu atbalstam;



Nav attīstīts sadarbības potenciāls ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām.



Nav izveidota sadarbības sistēma jauniešu un dažādu pašvaldībā darbu ar jaunatni
veicošām organizācijām;



Nav attīstīta atbalsta sistēma jauniešu pilsoniskās izglītības veicināšanā pašvaldībā.
1.4.

Jauniešu informētības palielināšana un izpratne par jaunatni

Viens no būtiskākajiem aspektiem jaunatnes politikas īstenošanā ir informācija.
Pirmkārt, pašvaldības jaunatnes politikas īstenošanā ir nepieciešams nodrošināt pietiekamas un
kvalitatīvas zināšanas par jauniešiem un jauniešu situāciju pašvaldībā, un otrkārt, lai panāktu
jauniešu līdzdalību un aktivitāti, ir nepieciešams nodrošināt jauniešiem iespējas saņemt
nepieciešamo informāciju attiecīgā kvalitātē un kvantitātē. Pastāv dažādas iespējas, kā
pašvaldībā iegūt nepieciešamo informāciju par jauniešiem, piemēram, dažādas aptaujas,
dažādu institūciju un pašu jauniešu ziņojumi pašvaldībai. Tāpat arī pastāv dažādas iespējas
nodrošināt jauniešiem nepieciešamo informāciju un tās nokļūšanu līdz jauniešiem. Jauniešu
informēšana un konsultēšana var palīdzēt jauniešiem atrast informāciju par izglītības iespējām,
veselības aprūpi, ar integrāciju darba tirgū saistītiem jautājumiem, par iespējām lietderīgi
izmantot brīvo laiku, par līdzdalības iespējām pilsoniskas sabiedrības veidošanā, brīvprātīgo
darbu, kā arī par sporta aktivitātēm, sociālo palīdzību un citiem aktuāliem jautājumiem, kā arī
sasniegt savus profesionālās un individuālās attīstības mērķus.
Informācijas pieejamības un izpratnes par jauniešiem Jēkabpils pilsētā izvērtēšana
Plusi:


Ir izveidota Jēkabpils jauniešu lapa www.jekabpils-jauniesi.lv



Ir iespēja BJC mājaslapā publicēt jauniešiem aktuālo informāciju;



Ir aktīvas jauniešu nevalstiskās organizācijas, kas publicē jauniešiem aktuālo
informāciju savos sociālajos kontos un interneta mājaslapās;



Vietējie masu saziņas līdzekļi (“Brīvā Daugava”, “Jaunais Vēstnesis”, “Jēkabpils
Vēstis”) ir ieinteresēti publicēt informāciju par jauniešiem aktuālām tēmām;
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Jēkabpils pilsētā ir ļoti labi attīstīta pieeja bezvadu internetam (bibliotēkās,
Vecpilsētas laukumā, skolās u.c.)



Ir izveidota jauniešu tematiskā sadaļa pašvaldības laikrakstā “Jēkabpils Vēstis”

Trūkumi:


Grūti sasniedzami neaktīvie jaunieši;



Nav izstrādāts vienots konsultatīvais mehānisms, kas būtu saprotams un skaidrs
visiem jauniešiem;



Netiek veiktas regulāras kvalitatīvas aptaujas un/ vai pētījumi par Jēkabpils pilsētas
jauniešiem.



Informācija tiek saskaldīta/sadalīta pa pārāk daudziem informatīvajiem kanāliem kā



Jēkabpilī nav jauniešu auditoriju informējoši mūsdienīgi uzrunājoši informatīvie
stendi, kas izvietoti pilsētvidē.

1.5.

Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā un dalība jaunatnes organizācijās vai
jauniešu iniciatīvu grupās
Jauniešu līdzdalība un dažādas iniciatīvas ir viens no galvenajiem jaunatnes politikas

rādītājiem. Pašvaldībās, nodrošinot jauniešu līdzdalību un iniciatīvu īstenošanas iespējas,
pirmkārt, tiek veicināta jauniešu izaugsme, un otrkārt, tiek mazināta jauniešu antisociāla
uzvedība. Tāpat jauniešu līdzdalības un iniciatīvu atbalsts veicina ne tikai jauniešu izaugsmi,
bet arī pašvaldības attīstību, ņemot vērā, ka jaunieši bieži vien var nākt klajā ar inovatīviem un
radošiem risinājumiem dažādām problēmām.
Jaunatnes likums nosaka, ka jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas
izstrādē un īstenošanā:
1) iesaistoties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un vecot brīvprātīgo darbu;
2) darbojoties izglītības iestāžu pašpārvaldēs;
3) izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī citas iniciatīvas;
4) piedaloties jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā;
5) iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu
pieņemšanas procesā;
6) iesaistoties citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu
jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā.
IZM pētījumi liecina, ka kopumā tikai neliela daļa Latvijas jauniešu ir aktīvi līdzdalībā
– dažāda veida aktivitātēs regulāri iesaistās ne vairāk kā 1/4 jauniešu. Aptuveni 1/3 ir tādu
jauniešu, kuri pēdējā gada laikā nav iesaistījušies nevienā sociālā, sabiedriskā, politiskā,

14

kultūras vai skolas aktivitātē. Tajā pašā laikā pēdējo piecu gadu pētījumi uzrāda pozitīvas
tendences – neaktīvo jauniešu īpatsvars ir būtiski samazinājies.
Lai gan tiek uzskatīts, ka informācija mūsdienās ir plaši pieejama jebkuram, liels ir to
jauniešu īpatsvars, kuri novērtē, ka viņiem nav pietiekami informācijas par iespējām
līdzdarboties un iesaistīties dažādās aktivitātēs. Tas liek vērtēt līdz šim izmantotos informācijas
avotus un domāt par jauniem informēšanas veidiem, kas ir atbilstoši jauniešu komunikācijas
ieradumiem. Tajā pašā laikā – jauniešu ieinteresētība līdzdarboties ir ievērojami zemāka nekā
iespējas iesaistīties. Tas liecina, ka vairāk jāakcentē nevis iespēju paplašināšana, bet gan
līdzdalības ieinteresētības stimulēšana.
Viens no skaidrojumiem zemai līdzdalībai varētu tikt saistīts ar zemu sociālā kapitāla
līmeni – gandrīz 2/5 Latvijas jauniešu pauž neuzticēšanos citiem cilvēkiem, kas ir būtisks
šķērslis sadarbībai, kopīgām sociālajām un sabiedriskajām aktivitātēm. Izteikti zema ir arī
jauniešu uzticēšanās valsts un pašvaldību institūcijām, kas savukārt visdrīzāk mazina jauniešu
interesi un gatavību iesaistīties politiskajās aktivitātēs. Satraucoši ir arī dati par zemu
uzticēšanos nevalstiskajām organizācijām, arodbiedrībai un tiesu sistēmai.
Jauniešu līdzdalības un iniciatīvu izvērtēšana Jēkabpils pilsētā
Jēkabpils pilsētā darbojas jauniešu iniciatīvu grupas (skolēnu un studentu pašpārvaldes,
jauniešu klubs, jauniešu dome utt.). Jēkabpils pilsētā darbojas 2.vidusskolas, Jēkabpils Valsts
ģimnāzijas, 3.vidusskolas un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pašpārvaldes, kuru sastāvā ir ne
vairāk kā 20 dalībnieki.
Pašpārvalde – pārvaldes forma, kārtība, pēc kuras sabiedrība (šajā gadījumā Izglītības
iestādes skolēni/audzēkņi) izlemj savus pārvaldes jautājumus.
Izglītības likums (spēkā no 1999.gada 1.jūnija) 30.pants.
Izglītības iestādes vadītājs
(3) Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt izglītības iestādes
pašpārvaldes izveidošanu.
31.pants. Izglītības iestādes pašpārvalde
(1) Izglītības iestādes pašpārvalde tiek izveidota kā koleģiāla institūcija, kura darbojas
saskaņā ar pašpārvaldes nolikumu.
(2) Pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes pašpārvaldē darbojas iestādes
dibinātāja, izglītojamo, viņu vecāku un iestādes darbinieku deleģēti pārstāvji.
(3) Pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes pašpārvalde:
1) izstrādā priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;
2) nodrošina izglītības iestādes sadarbību ar izglītojamo vecākiem;
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3) iesniedz priekšlikumus izglītības iestādes vadītājam par iestādes darba
organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu.
Jēdziena izglītības iestādes pašpārvalde vietā biežāk skolā tiek lietots nosaukumu
Skolas dome vai Skolas padome. Tā kā izglītības iestādes pašpārvaldē vienu trešdaļa ir skolēni,
tad skolai jādomā par šīs pārstāvniecības nodrošināšanu. Visērtāk un efektīvāk šo uzdevumu
iespējams veikt ar skolēnu pašpārvaldes palīdzību. Līdz ar to šī likuma norma ir reāls pamats
skolēnu pašpārvaldes izveidei un darbībai.
Skolēnu pašpārvalde un pašvaldības jauniešu dome minēta Jaunatnes likumā (spēkā no
2009.gada 1.janvāra)
5.pants. Pašvaldības kompetence jaunatnes politikas nozarē
(6) Ja pašvaldība izveido jauniešu domi, tās sastāvā iekļauj izglītojamo pašpārvalžu,
jauniešu iniciatīvu grupu un jaunatnes organizāciju pārstāvjus. Pašvaldības jauniešu domes
pamatuzdevumi ir šādi:
1) piedalīties jauniešu interešu un vajadzību izpētē un analizēšanā, izstrādāt
priekšlikumus pašvaldības jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai;
2) veicināt pašvaldības jauniešu sadarbību un pieredzes apmaiņu;
3) veicināt jauniešu sadarbību ar pašvaldību, citām jauniešu domēm, institūcijām un
organizācijām;
4) līdzdarboties pašvaldības organizētajos pasākumos;
5) izplatīt informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām;
6) iesaistīties pašvaldības darbā ar jaunatni un tā ietvaros organizētajos pasākumos,
projektos un programmās.
Pašvaldība savā darbībā nodrošina jaunatnes organizācijām un jauniešu iniciatīvu
grupām iespēju iesaistīties jaunatnes politiku un jauniešu dzīvi ietekmējošo lēmumu
apspriešanā pirms to pieņemšanas.
Pašvaldība organizē godināšanas pasākumus savas teritorijas jaunatnes organizācijām
vai aktīvākajiem jauniešiem, piemēram, godināšanas pasākums brīvprātīgajiem jauniešiem u.c.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība veicina jauniešu pieredzes apmaiņas aktivitātes jaunatnes
politikas jomā gan vietējā, reģionālā, starptautiskā mērogā.
Pašvaldības deputāti piedalās diskusijās ar jauniešiem par darba ar jaunatni
jautājumiem.
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1.6.

Jēkabpils pilsētas jauniešu aptaujas pārskats

Lai uzlabotu jauniešu ikdienu Jēkabpils pilsētā un veiksmīgāk organizētu darbu ar
jauniešiem, tika izveidota Jēkabpils jauniešu aptauja 2019 , kas bija elektroniska un pieejama
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK_0plRnQUEVqHJtKNEUTxq_Tz_mJwrYq
nZvMmcJ9L4r8bxQ/closedform. Aptauja sastāvēja no 17 jautājumiem:
1) Vai Tu esi apmierināts/-a ar Jēkabpils pilsētu kā vietu, kur dzīvot, mācīties , strādāt un
pavadīt brīvo laiku?
2) Vai pēdējā gada laikā esi bijis/-usi iesaistīts/iesaistīta jebkādā aktivitātē kā dalībnieks/ce?
3) Lūdzu, novērtē savas iespējas pavadīt brīvo laiku tā, kā Tu to vēlies!
4) Kādas iespējas pavadīt brīvo laiku Tu vēlētos, lai Tev būtu pieejamas?
5) Lūdzu, novērtē savas iespējas ietekmēt lēmumus, ko pieņem Tava pašvaldība!
6) Ieraksti, lūdzu, galvenos jautājumus, kurus Jēkabpils pilsētas pašvaldībai būtu jārisina
jauniešu sfērā
7) Vai Jēkabpilī būtu nepieciešama Jauniešu māja?
8) Kādai būtu jābūt Jauniešu mājai?
9) Ja, Tu domā, ka ir nepieciešama Jauniešu māja, tad, kādām interešu grupām tajā būtu
jābūt?
10) Ja Tev pašvaldība piešķirtu 2000 euro lielu budžetu Jēkabpils jau niešu dzīves kvalitātes
celšanai, ko Tu ar to darītu?
11) Ja Tev būtu iespējams izvēlēties, vai Tu vēlētos būt:
•

uzņēmējs/-a, kurš/-a dod darbu citām personām…

•

uzņēmējs/-a, kurš/-a dod darbu tikai sev (vai savai ģimenei)…

•

pašnodarbinātais/-ā (kurš/-a strādā viens/-a pats/-i)…

•

darba ņēmējs/-a, kurš/-a strādā pie kāda cita valsts vai pašvaldību pārv...

•

darba ņēmējs/-a, kurš/-a strādā....

•

Grūti pateikt

12) Kur Tu parasti iegūsti informāciju par dažādām Tev pieejamām iespējām izglītībā, brīvajā
laikā, nodarbinātībā u.c. ar jauniešiem saistītos jautājumos
13) Novērtē, lūdzu, cik apmierināts/-a vai neapmierināts/-a Tu esi ar savu pašreizējo dzīvi
kopumā? Novērtējumu sniedz skalā no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē „Pilnīgi neapmierināts/-a”,
bet 10 „Pilnīgi apmierināts/-s”!
14) Cik Tev ir gadu?
15) Dzimums
16) Kādu izglītību pašlaik iegūsti?
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17) Kas ir augstākais izglītības līmenis, kuru Tu plāno sasniegt/iegūt?
Aptaujā pavisam kopā piedalījās 128 jaunieši – 76% sievietes, 24% vīrieši vecumā no
13 līdz 30 gadiem. 39,7 % respondentu iegūst vispārējo profesionālo izglītību, 30,2% vispārējo vidējo izglītību 11,1 %. Vairums aptaujāto jauniešu (29,9% ) plāno iegūt bakalaura
grādu, 22% nav vēl izlēmuši, savukārt 17,3% - maģistra grādu.
Tā, kā jauniešiem ir aktuāls jautājums par brīvā laika pavadīšanas iespējām Jēkabpilī,
tad uz jautājumu Lūdzu, novērtē savas iespējas pavadīt brīvo laiku tā, kā Tu to vēlies! 53,1%
respondentu atbild, ka viņiem ir nelielas iespējas brīvā laika pavadīšanā, 20,3% -lielas iespējas,
8,6%- visas iespējas, 8,6% - nav nekādu iespēju, 16,4% - viedokļa nav.
Uz jautājumu Kādas iespējas pavadīt brīvo laiku Tu vēlētos, lai Tev būtu pieejamas?
Jaunieši min kino, boulingu, strītbola laukumu, Tarzāna trasi, klinšu kāpšanu, basketbola
laukumus pagalmos, ledus halli, boksa nodarbības, teātri, interešu izglītību jauniešiem,
paukošanos u.c. (sk. pielikumā).
Uz jautājumu Vai Jēkabpilī būtu nepieciešama Jauniešu māja? 41 jaunietis uzskata, ka
ir Jauniešu māja ir nepieciešama . Jaunieši Jauniešu māju redz modernu, interesantu, pieejamu,
draudzīgu, ar iespējām attīstīties, ar neformālu vidi, interaktīvai, lai tajā ir telpas , kur var
gatavot ēst, spēlēt galda spēles, ar atpūtas stūrīti, ar mūzikas, foto studijām, utt.

2.attēls. Uz 11. Jautājumu sniegto atbilžu procentuālais sadalījums
2.attēlā aplūkojamas atbildes uz jautājumu Ja Tev būtu iespējams izvēlēties, vai Tu
vēlētos būt…… uzņēmējs/-a, kurš/-a dod darbu citām personām… uzņēmējs/-a, kurš/-a dod
darbu tikai sev (vai savai ģimenei)… pašnodarbinātais/-ā (kurš/-a strādā viens/-a pats/-i)…
darba ņēmējs/-a, kurš/-a strādā pie kāda cita valsts vai pašvaldību pārv…… darba ņēmējs/-a,
kurš/-a strādā…Grūti pateikt. 49,6% vēlētos būt uzņēmēji, 14,2% jauniešu atzīst, ka vēlētos
būt pašnodarbinātie, tādēļ būtu svarīgi attīstīt jauniešu uzņēmējspējas, piedāvājot iesaistīties
Junior Achievment programmā, apmācībās par uzņēmējdarbību un citās aktivitātēs.

2. JAUNATNES POLITIKAS STRATĒĢISKIE MĒRĶI
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Jaunatnes politikas vīzija:
Jēkabpils pilsēta ir jauniešiem draudzīga un pievilcīga vide, kas sekmē jauniešu
veidošanos par aktīviem vispusīgi attīstītiem, izglītotiem, sociāli nodrošinātiem, veselīgiem un
uz demokrātiskām vērtībām vērstiem sabiedrības locekļiem.
Jēkabpils pilsētas jaunatnes darba attīstības stratēģiskie mērķi izvirzāmi tā, lai,
beidzoties laika periodam, tos iespējams izvērtēt un konstatēt stratēģisko mērķu sasniegšanas
pakāpi.
Stratēģiskajiem mērķiem ir cieša saistība ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta
iespējām, jauniešu vēlmēm un sabiedrības attīstības tendencēm.
2.1. “Jēkabpils pilsētas Jaunatnes politikas stratēģijas 2019.–2025.gadam” mērķis:
Attīstīt un atbalstīt aktivitātes, kas veicina Jēkabpils pilsētas jauniešu dzīves kvalitātes
uzlabošanos.
2.2.“ Jēkabpils pilsētas Jaunatnes politikas stratēģijas 2019.–2025.gadam” uzdevumi:
1.

definēt pašvaldības mērķus jaunatnes jautājumos un noteikt prioritātes darbā
ar jaunatni;

2.

izveidot struktūru sistemātiskam darbam ar jaunatni pilsētā un sistemātiskai
līdzekļu plānošanai jaunatnes darbam;

3.

izveidot atbalsta sistēmu darbam ar jauniešiem Jēkabpils pilsētā.

2.3.“ Jēkabpils pilsētas Jaunatnes politikas stratēģijas 2019.–2025.gadam” prioritātes:
2019. gadam
1. Jauniešu motivēšana līdzdarboties pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā un
aktivitātēs.
2. Jēkabpils pilsētas Jaunatnes politikas stratēģijas 2019. - 2025.gadam (turpmāk - Stratēģija)
izstrādes pabeigšana, iesniegšana apstiprināšanai pašvaldībā.
3. Brīvprātīgā darba sistēmas pašvaldībā izstrāde, apstiprināšana un ieviešanas uzsākšana.
4. Jauniešu informētības uzlabošana Jēkabpils pilsētas pašvaldībā: situācijas apzināšana,
informācijas apkopošana par risinājumiem citās pašvaldībās, ieteikumu izstrāde; iespēju
robežās uzsākt to ieviešanu. Izstrādāt budžeta pieprasījumu 2020.gadam jauniešu
informētības uzlabošanas jautājumiem.
5. Jauniešu konferences organizēšana Jēkabpilī. Sadarbībā ar Jauniešu domi, skolu
pašpārvaldēm un nevalstiskajām organizācijām, kas veic darbu ar jauniešiem Jēkabpilī.
Konferences koncepcijas un sagatavošanas darba plāna izstrāde. Darba kārtības izstrāde.
Organizatoriskie darbi. Atgriezeniskās saites no jauniešiem nodrošināšana.
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6. Tiek stiprināta Jauniešu domes sadarbība ar skolu pašpārvaldēm, NVO un citām jauniešu
iniciatīvu grupām.
2020. gadam
1. Jēkabpilī tiek izveidota struktūrvienība jauniešiem – Jēkabpils Jauniešu Māja
1.2. Izveidota jauna amata vienība - jaunatnes lietu speciālists
3.tabula.
Stratēģijas mērķi un to sasniegšana
Nr.
1.

Stratēģiskais mērķis

Mērķa sasniegšanas veids/apraksts

Jēkabpilī ir izveidota

JJM ir iespējams izveidot ēkā, kas atrodas Brīvības ielā 258a,

struktūrvienība

blakus Jēkabpils Bērnu un jauniešu centram.

jauniešiem – Jēkabpils
Jauniešu Māja (JJM).
2.

JJM darbojas,

JJM saturu organiski veido paši jaunieši, administrācijas

atbilstoši jauniešu

pienākumos ietilpst gada darba plāna sastādīšana. Sākotnēji

interesēm

paredzams, ka jaunieši veic iniciatīvas un brīvprātīgo darbu tādu
telpu aprīkošanai, kādas viņi uzskata par nepieciešamām,
apspriežot šīs ieceres ar JJM vadītājiem. Sākotnēji tiek paredzētas
telpas diskusijām, mēģinājumiem, ierakstu studijai, lielākām
konferencēm u.c.

3.

JJM iesaistās

JJM ir ieguvusi akreditāciju “Erasmus+ projektu Kvalitātes zīme”

starptautiskos jauniešu

un darbojas uzņemot ārvalstu jauniešus un nosūtot Latvijas

projektos

jauniešus Eiropas Solidaritātes korpusa u.c. programmās,
praksēs, darba vietās

4.

JJM organizē ikgadēju

Jēkabpils pilsētas pašvaldības ikgadējā budžetā tiek paredzēts

Jēkabpils jauniešu

finansējums 3-5 jauniešu grupu (sākot no 3-4 cilvēkiem)

iniciatīvu konkursu

iniciatīvu realizēšanai. Jauniešiem nav jāveido reģistrētas
organizācijas. Iniciatīvu finansējumu un realizēšanu administrē
JJM vadība.

5.

JJM uztur un atbild par Hosteļa pakalpojumi nepieciešami apmaiņas un ārvalstu jauniešu
nelielu hosteli

uzņemšanai. Tomēr nākotnē var domāt par plašāku hosteļa
pakalpojuma sniegšanu tieši jauniešiem.
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Nr.
6.

7.

Stratēģiskais mērķis

Mērķa sasniegšanas veids/apraksts

JJM tiek nodrošinātas

JJM tiek uzņemtas tādas organizācijas, kas pierāda sava darba

telpas jauniešu

saistību ar jaunatnes lietām un iesniedz ikgadēju darba plānu

nevalstiskajām

nākamajam darbības gadam. Tiek koplietotas zāle un nodarbību

organizācijām

telpas.

JJM ir stabils

JJM sagatavo un JSPA iesniedz ikgadējus valsts finansējuma

Jaunatnes starptautisko

projektus; ir noslēgts līgums ar JSPA par reģionālā EURODESK

programmu aģentūras

koordinatora pienākumu veikšanu; izplata informāciju par

(JSPA) sadarbības

iespējām, ko jauniešiem piedāvā JSPA, t.sk. – starptautiskas

partneris

programmas; sadarbojas ar JSPA starptautiskas pieredzes
veicināšanā reģionā.

8.

JJM veicina jauniešu

JJM sadarbojas ar Junior Achievement (JA) programmu (skolēnu

uzņēmējspējas

mācību uzņēmumu veidošana, ēnu dienu organizēšana, mācību
tirdziņi, biznesa simulācijas spēle TITAN, lielie pasākumi Rīgā
“Cits bazārs”, vairāk www.jal.lv ).
JJM ir koprades telpas tiem, kas vēlas mēģināt attīstīt savu
uzņēmējdarbības sākumu.

9.

10.

JJM sniedz jauniešiem

JJM piedalās programmās, kas atbalsta jauniešu darbavietu

iespēju pirmajai

radīšanu NVA programmās vai to daļēju atbalstu, vai sadarbojas

jauniešu darbavietai

ar jauniešu NVO pirmās darba prakses iegūšanai, t.sk. subsidētās

vai praksei

darbavietas.

JJM piedāvā brīvā

JJM ir jauniešu ideju attīstīšanas vieta ar dažādu projektu,

laika pavadīšanas

pašvaldības noteikto atbalstu un sponsoru finansējumu. Brīvā

iespējas un satikšanās

laika pavadīšana ir daļējs interešu pulciņu finansējums (jauniešu

iespējas dažādu skolu

mērķauditorijai), bet arī pašu jauniešu veidotas ieceres – kā viņi

sabiedrības slāņu

vēlas pavadīt brīvo laiku kopā ar saviem vienaudžiem.

jauniešiem
11.

JJM ir Jauniešu domes Jauniešu dome strādās rezultatīvāk, ja atradīsies vidē, kurā ir
tikšanās un darbavieta.

daudzu jauniešu idejas, satikšanās vieta.

2. Tiek atbalstīta un popularizēta jauniešu iniciatīvu projektu konkursa izveide
3. Tiek īstenoti neformāli izglītības pasākumi jauniešiem un tiek atbalstītas jauniešu
iniciatīvas
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7. Attīstīta jauniešu un sabiedrības informētība par iespējām iesaistīties ES projektos;
stiprināta sadarbība ar Jaunatnes Starptautisko projektu aģentūru. Pašvaldības iestāde/s pretendē uz Eiropas Solidaritātes konkursa Kvalitātes zīmes saņemšanu, kāda no tām
arī saņem Kvalitātes zīmi. Tiek izveidots pašvaldības un jauniešu organizāciju
starptautisko sadarbības partneru tīkls. Tiek izstrādāts pirmais starptautiskās sadarbības
projekts.
8. Tiek stiprināta Jēkabpils jauniešu sadarbība ar Aknīstes, Viesītes, Salas, Jēkabpils un
Krustpils novadu jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, JLS.
2021. gadam
1. Ieviestas jaunas metodes jauniešiem veselīga un aktīva dzīvesveida aktivitāšu
nodrošināšanā.
2. Attīstītas Jauniešu uzņēmējspējas.
2022. gadam
1. “Jēkabpils pilsētas Jaunatnes politikas stratēģijas 2019. – 2025.gadam” starpposma
izvērtējums.
2. Pilnveidots Jēkabpils jauniešu mājas saturs.
2023.gadam
1. Pilnveidots Jēkabpils Jauniešu mājas saturs.
2. Labiekārtotas jauniešu mājas telpas – izveidots jaunieši hostelis.
2024.gadam
1. “Jēkabpils pilsētas Jaunatnes politikas stratēģijas 2019. – 2025.gadam” rezultatīvais
izvērtējums.
2. Prioritāšu izvirzīšana “Jēkabpils pilsētas Jaunatnes politikas stratēģijas 2026. –
2032.gadam”
2025.gadam
1. Darbs pie “Jēkabpils pilsētas Jaunatnes politikas stratēģijas 2026. – 2032.gadam”
sagatavošanas.
Prioritātes tiek ik gadu pārskatītas, lai tās būtu aktuālas jauniešiem un pašvaldībai.
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3. JAUNATNES POLITIKAS STRATĒĢIJAS RĪCĪBAS PLĀNS.
Darba ar jaunatni stratēģiskā plānošana
Viens no būtiskiem rādītājiem mērķtiecīgas un ilgtspējīgas politikas īstenošanā ir esošie
politikas plānošanas dokumenti (programmas, rīcības plāni u.c.). Pašvaldība var izstrādāt un
ieviest vietēja līmeņa politikas plānošanas dokumentus jaunatnes politikas jomā, tāpat
pašvaldība var risināt šos jautājumus pašvaldības attīstības programmā.
4.tabula
Mērķis

Plānotās aktivitātes

Sagaidāmie

Īstenošanas

Sadarbības

rezultāti

laiks

partneri

2019. gads

Apstiprināt

Nodrošināta

Apstiprināts

Jēkabpils

Jēkabpils

Jaunatnes politikas

plānošanas

pilsētas

pilsētas

stratēģijas sasaiste ar

dokuments.

pašvaldība,

jaunatnes

esošajiem

Jēkabpils Bērnu

politikas

pašvaldības

un jauniešu

stratēģiju 2019.- plānošanas

centrs, Izglītības

2025.gadam

pārvalde,

dokumentiem.

Jauniešu dome,

Identificēti visi

NVO, Jēkabpils

jaunatnes darbā

pilsētas

iesaistītie un viņu

izglītības

uzdevumi kopējo

iestādes, skolu

mērķu sasniegšanā.

pašpārvaldes,

Stratēģijas

jauniešu klubs

sabiedriskā

“13.pirmdiena”

apspriešana.

u.c.
organizācijas.

Stratēģijas
apstiprināšana.
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Mērķis

Plānotās aktivitātes

Sagaidāmie

Īstenošanas

Sadarbības

rezultāti

laiks

partneri

Veikt

Aizpildīta aptauja

Kvalitatīvi

Katru gadu

Jaunatnes lietu

kvalitatīvu

balstoties uz reāliem

aizpildīta IZM

janvārī

speciālists,

atbilžu

faktiem.

anketa par

pašvaldības

Jēkabpils

speciālisti

sniegšanu uz
ikgadējo IZM
darba ar
jaunatni
aptauju.

Analizēts ikgadējais
pašvaldības darbs.

pilsētas datiem.

izmantojot iesniegto
informāciju

Izvērtēt

Tikties reizi divos

Sistemātiski

Reizi divos

Jaunatnes lietu

Jaunatnes darba

gados jaunatnes

plānots un

gados

speciālists,

un Jaunatnes

darbā iesaistītajiem,

izvērtēts

septembrī.

pašvaldības

politikas

lai izvērtētu

jaunatnes darbs

stratēģiju

sasniegto un

Izglītības

izstrādātu rīcības

pārvaldes

plānu nākošajiem

darbinieks,

diviem gadiem.

Jēkabpils BJC

pārstāvis,

pārstāvis,
Jauniešu domes
pārstāvis,
jaunatnes darbā
iesaistītās
organizācijas

Pašvaldības budžets darbam ar jaunatni
Efektīvi īstenojot jaunatnes politiku, ieguldītie resursi var būt nelieli, bet tos ir
nepieciešams ieguldīt mērķtiecīgi, atbilstoši pašvaldības darba ar jaunatni stratēģijai. Šīs
sadaļas mērķis ir izvērtēt ieguldītos resursus darba ar jaunatni īstenošanā un salīdzināt
izdevumu efektivitāti. Kā efektīvu līdzfinasējuma piesaisti definējot jauniešu iesaisti dažādos
projektos.

5.tabula
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Mērķis

Plānotās aktivitātes

Sagaidāmie

Īstenošanas

Sadarbības

rezultāti

laiks

partneri

Veikt esošo

Veikts resursu

Apzināti kādi resursi

resursu

efektivitātes

jau šobrīd tiek

dome, pašvaldības

izvērtējumu

izvērtējumu.

novirzīti darbam ar

darbinieki,

darbā ar

jaunatni un kā

finanšu nodaļa

jaunatni.

resursu novirzīšana

2019.gads

Jēkabpils pilsētas

notiks turpmāk.
Mērķis

Plānotās aktivitātes

Sagaidāmie

Īstenošanas

Sadarbības

rezultāti

laiks

partneri

Analizēt

Izvērtēti

Saplānots

Ik gadu

Jēkabpils pilsētas

finansējuma

sasniedzamie

finansējums

budžeta

dome, pašvaldības

efektivitāti

uzdevumi un plānotās

2019. – 2025.

plānošanas

darbinieki,

darbam ar

aktivitātes darbā ar

gadam darbam ar

laikā

Finanšu nodaļa

jaunatni

jaunatni.

jaunatni.

Pašvaldībā
nodrošināts
finansējums jaunatnes
lietu speciālista
atalgošanai.
Izvērtēt

2020.gadā tiek

Jēkabpils pilsētas

2020.gads

Pašvaldības

Jauniešu

realizēts pirmais

Jauniešu iniciatīvu

Ik gadu

darbinieki,

iniciatīvu

Jēkabpils pilsētas

projektu konkursā

finanšu nodaļa,

projektu

Jauniešu iniciatīvu

atbalstītas 5 jauniešu

jaunieši

konkursa

projektu konkurss,

iniciatīvas

lietderību un

izstrādāts nolikums,

nozīmību

komunikācijas plāns.
Pirms konkursa
organizētas jauniešu
apmācības.

Institucionālā sistēma darbam ar jaunatni.
Jaunatnes likums nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas, piedalās valsts jaunatnes
politikas īstenošanā. Tāpat arī Jaunatnes likumā ir noteikts, ka pašvaldība var izveidot
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institucionālu sistēmu, lai nodrošinātu darbu ar jaunatni, nosakot atbildīgo institūciju vai
ieceļot jaunatnes lietu speciālistu – personu, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni,
izveidojot jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju vai paredzot citu kārtību, kādā veicams darbs
ar jaunatni. Ja pašvaldība izveido jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kas veicina vietējās
jaunatnes politikas saskaņotu izstrādi un īstenošanu, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu
pieņemšanā, tās sastāvā jāiekļauj pašvaldības speciālistus, kuri veic darbu ar jaunatni, jaunatnes
organizāciju, jauniešu iniciatīvu grupu vai citu biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar
jaunatni, pārstāvjus.
6.tabula
Mērķis

Plānotās aktivitātes

Sagaidāmie

Īstenošanas

Sadarbības

rezultāti

laiks

partneri

Koordinēt

2 reizes gadā

Sekmēta pašvaldības

pašvaldības

organizētas sanāksmes institūciju sadarbība

Pašvaldības

institūciju

ar pašvaldības

institūcijas,

sadarbību

institūciju, NVO un

NVO

jaunatnes

jaunatnes organizāciju

politikas jomā.

pārstāvjiem

2019.- 2025.

BJC,

Sniegta metodiska
palīdzība/
konsultācijas darbā ar
jaunatni.
Izveidot un

Izveidota Jēkabpils

Sekmēta jauniešu

nodrošināta

pilsētas jaunatnes lietu organizāciju

institūcijas,

jaunatnes lietu

konsultatīvo komisiju

jaunieši,

2020.

savstarpējā sadarbība

Pašvaldības

konsultatīvās

jaunatnes

komisijas

organizācijas

darbību
Izveidot amata

Pieņemts darbā

Pašvaldībā darbu

vienību

jaunatnes lietu

uzsāk jaunatnes lietu

sludinājumu

Jaunatnes lietu

speciālists.

speciālists.

portāli, NVA

speciālists

2019. – 2020.

NVO,

vakanču portāls,
IZM “Jaunatnes
nodaļa”.
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Jauniešu informētības palielināšana un izpratne par jaunatni
Viens no būtiskākajiem aspektiem jaunatnes politikas īstenošanā ir informācija. Tas ir
būtisks virziens pašvaldību jaunatnes politikā, gan pilsētā, gan valsts līmenī. Tā ir arī viena no
Eiropas Savienības sadarbības jaunatnes politikas jomas ietvara prioritātēm.
7.tabula
Mēŗkis

Plānotās

Sagaidāmie

Īstenošanas

Sadarbības

aktivitātes

rezultāti

laiks

partneri

Attīstīt

Piesaistīti

Jaunieši

01.09.2019. -

Pašvaldības

jauniešu un

speciālisti, lai

informēti par ES

31.12.2025.

darbinieki,

sabiedrības

nodrošinātu

projektu

izglītības

informētību

jauniešu iesaisti

aktualitātēm un

iestādes,

par iespējām

ES projektu

iespējām, kā arī

jaunieši.

iesaistīties ES

īstenošanā.

izmanto tās.

projektos.
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Nodrošināt

Izvērtēta

Nodrošināta

jauniešiem

komunikācijas

atgriezeniskā

organizācijas,

aktuālu,

kanālu

saite par jauniešu

BJC,

pieejamu

efektivitāte un

auditorijai

pašvaldības

kvalitatīvu, un

spēja ar tiem

aktuāliem

institūcijas, JJD,

mūsdienīgu

uzrunāt veiksmīgi jautājumiem un

NVO, Izglītības

informatīvo

jauniešus.

iespējām.

iestādes

Ieviesta

Izglītoti jaunieši

interaktīvā vides

par pieejamiem

informācijas

resursiem sev

telpā;

nepieciešamās

Izveidota

informācijas

platforma

meklēšanā.

vidi

“Jēkabpils
jaunieši”
Facebook vietnē;

2019. - 2025.

Jaunatnes

Pašvaldībā
izveidota ērta
informācijas

Apzinātas jaunās

izplatīšanas

metodes

sistēma jauniešu

komunikācijā ar

sasniegšanai.

jauniešiem;
Attīstīta
platforma
“Jēkabpils
jaunieši”
Jēkabpils pilsētas
mājas lapā un
citos sociālajos
tīklos.

Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā un dalība jaunatnes organizācijās
vai jauniešu iniciatīvu grupās
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Jauniešu līdzdalības un iniciatīvu atbalsts veicina ne tikai jauniešu izaugsmi, bet arī
pašvaldības attīstību, ņemot vērā, ka jaunieši bieži vien var nākt klajā ar inovatīviem un
radošiem risinājumiem dažādām problēmām.

8.tabula
Mēŗkis

Plānotās aktivitātes

Sagaidāmie

Īstenošanas

Sadarbības

rezultāti

laiks

partneri

Veicināt jauniešu

Nodrošināta jauniešu Pieņemtie lēmumi 01.09.2019.

Jēkabpils

līdzdalību

līdzdalība

pilsētas

pašvaldībā

līdz 2025.

jaunatnes politiku pašvaldības lēmumu

skaidroti

dome,

ietekmējošu

pieņemšanas

jauniešiem

pašvaldības

lēmumu

procesos, izstrādājot

draudzīgā valodā

darbinieki,

pieņemšanā

priekšlikumus un

un formā.

jaunieši,

pašvaldībā un

iniciējot attiecīgās

Uzlabota jauniešu

NVO

sekmēt jauniešu

darbības to

pašorganizēšanās

līdzdalības

īstenošanai.

un līdzdalība.

prasmes.

Jaunieši motivēti
piedalīties
apmācībās par
jauniešu līdzdalības
prasmēm.
Popularizēti labās
prakses piemēri
līdzdalībā.
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Organizēt

Konferencē piedalās

Nodrošināta

2019. ik

Izglītības

ikgadējo jauniešu

vismaz 100 jaunieši

jauniešu iespēja

gadu.

pilsētas

konferenci

gadā.

sadarboties savā

pašvaldības

Jēkabpilī.

Radīta iespēja

starpā un

iestādes,

jauniešiem izteikt

līdzdarboties viņu

BJC,

viedokli par

dzīves kvalitāti

jaunatnes

jaunatnes politikas

ietekmējošu

organizācijas,

attīstību Jēkabpilī.

lēmumu

jaunieši

pieņemšanā.

Mēŗkis

Plānotās aktivitātes

Sagaidāmie

Īstenošanas

Sadarbības

rezultāti

laiks

partneri

Nodrošināt

Nodrošināts, ka

Nodrošināta

jauniešu

vismaz 50% no

jauniešu iespēja

Jauniešu

pārstāvniecību

JLKK locekļiem ir

līdzdarboties viņu

dome,

jaunatnes lietu

jaunieši vai pārstāv

dzīves kvalitāti

jauniešu

konsultatīvajā

dažādas jaunatnes

ietekmējošā

organizācijas,

komisijā.

organizācijas un

lēmumu

jaunieši

jauniešu grupas.

pieņemšanā

Veicināt jauniešu

Attīstīt jauniešu

Jaunieši jūtas

iesaisti lēmumu

forumu kā formu,

piederīgi,

Jēkabpils

pieņemšanā

kurā tiek vērtēts

līdzdalīgi un

pilsētas

pilsētā

jaunatnes darbs;

līdzatbildīgi

izglītības

sabiedrības

iestādes,

locekļi savā

Jēkabpils

pilsētā.

pilsētas

Attīstīt Kafiju ar
politiķiem;
Organizēt Jēkabpils

2020. - 2025.

2019.-2025.

Jēkabpils

JLS,

pašvaldība,

pilsētas domes

JJD, BJC

administrācijas
pārstāvju, deputātu
viesošanos Jēkabpils
jauniešu domē, BJC.
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Jauniešu brīvā laika lietderīga un jēgpilna izmantošana
Jaunatnes brīvā laika kvalitatīvai izmantošanai ir būtiski, lai jauniešiem, neatkarīgi no
mantiskā stāvokļa, būtu iespējams īstenot savas intereses kultūras, sporta un citās jomās, kā arī
tiktu uzturēti pozitīvi savstarpējie sociālie kontakti ar Aknīstes, Viesītes, Salas, Jēkabpils un
Krustpils novadu jauniešiem, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānotā

teritoriālā reforma paredz šo novadu apvienošanu ar pilsētu.. Jauniešiem, iesaistoties dažādās
brīvā laika aktivitātēs, svarīgi attīstīt līdzatbildību, pašiniciatīvu, toleranci un sadarbības
prasmes, kas ļautu nākotnē iekļauties darba tirgū, veidot ģimenes un kļūt par pilnvērtīgiem un
aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem
9.tabula
Mērķis

Plānotās aktivitātes

Sagaidāmie

Īstenošanas

Sadarbības

rezultāti

laiks

partneri

Izveidot

Sadarbībā ar Jēkabpils

Paplašinātas

2019., ik gadu

Jauniešu māju

pašvaldību, JD un

jauniešu brīvā

tiek papildināts Jēkabpils

Jēkabpils

Jēkabpils jauniešiem

laika pavadīšanas

piedāvājums

pilsētā

tiek izveidota jauniešu

iespējas.

JLS,
pilsētas
dome,

māja

pašvaldības
Izveidota vieta,

pārstāvji,

kur jaunieši

Jēkabpils

apgūst jaunas

pilsētas

prasmes un attīsta

izglītības

savu personību.

iestādes,
BJC,
jaunieši

Īstenot

Īstenoti vismaz 3

Veicināta

neformālās

neformālās izglītības

jauniešu

organizācija

izglītības

pasākumi gadā.

personīgā

s, JJD,

izaugsme un

Izglītības

iespējas jēgpilnai

iestādes,

brīvā laika

BJC, NVO

pasākumus
jauniešiem

Neformālās izglītības
pasākumos iesaistīti
Jēkabpils
pilsētas/novadu/reģiona

pavadīšanai.

jaunieši.
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2019.-2025.

Jaunatnes

Mērķis

Plānotās aktivitātes

Sagaidāmie

Īstenošanas

Sadarbības

rezultāti

laiks

partneri

Sekmēt

Atbalstītas

jaunatnes Jaunieši gūst

jaunatnes

organizācijas,

organizāciju

grupas

starptautisku pieredzi

pilsētas

un pašvaldības

projektu

sagatavošanā

izglītības

institūciju

un īstenošanā.

interešu starptautisku

Īstenoti

starptautiski

projektos

projekti

jauniešu

Jaunatnes
Starptautisko
projektu
aģentūru
(Eiropas
Solidaritātes
korpusu)

Jēkabpils

Jēkabpils

pārrobežu

sadarbību ar

JLS, BJC,

iestādes,

līdzdalību

Stiprināt

2019.-2025.

pilsētas
pašvaldība,
JJD

mobilitātes
nodrošināšanai.
Veicināta

sabiedrības

izpratne par jauniešu
mobilitātes projektiem
un dalību tajos.
Izveidots

pašvaldības

starptautisko
kontaktu

partneru
tīkls

potenciālajiem jauniešu
projektiem.
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Jauniešu nodarbinātība Jēkabpils pilsētā
Jauniešu dzīves kvalitātes veicināšanas viens no būtiskiem aspektiem ir nodarbinātība,
kas ieņem būtisku lomu jaunatnes politikas kontekstā ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas
Savienībā. Ikviena pašvaldība ir ieinteresēta veicināt jauniešu nodarbinātību, īpaši jauno
uzņēmēju darbību, pašvaldībā, tādējādi nodrošinot pašvaldības attīstību.
10.tabula
Mērķis
Popularizēt

Plānotās aktivitātes
Izpētītas iespējas attīstīt

uzņēmējdarbī jauniešu uzņēmējdarbību

Sagaidāmie

Īstenošanas

Sadarbības

rezultāti

laiks

partneri

Veicināta

BJC,

rezultatīva

Izglītības

uzņēmēju un

iestādes,

bas, t.sk.

Jēkabpils BJC, NVO

sociālās

jomā un citās pašvaldības jauniešu

uzņēmējdarbī iestādēs.

2019.-2025.

Izglītības

sadarbība.

bu jauniešu

Apzināti jauniešiem

vidū.

draudzīgi uzņēmēji un

Jaunieši ir

sarīkoti pasākumi, kuros

informēti par

jauniešiem ir piedāvāta

jaunākajām

iespēja komunicēt un

iespējām

iedvesmoties no

uzņēmējdarbībā.

pārvalde,
NVO,
jaunieši

Jēkabpils uzņēmēju
pieredzes veiksmes
stāstiem.
Piedāvāt

. Ieviesta un popularizēta Attīstīts

01.09.2019.-

Jēkabpils

brīvprātīgā

brīvprātīgā

2025.

pilsētas

darba

attīstības sistēma.

iespējas kā

Vienu reizi gadā notiek pilsētas jauniešu

pašvaldības

pirmās darba

aktīvāko

iestādes,

vietas

sumināšanas pasākums.

darba brīvprātīgais
darbs Jēkabpils

brīvprātīgo vidū.

dome,

Jēkabpils
uzņēmēji un

pieredzi..
Ieviest brīvprātīgā darba

citas

uzskaiti,

organizācijas,

sākotnēji

grāmatiņas formā

BJC, JLS,
NVO,
jaunieši
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Izstrādāts un ieviests
pašvaldības sertifikāts
brīvprātīgā darba
atzīšanai.
Mērķis

Plānotās aktivitātes

Sagaidāmie

Īstenošanas

Sadarbības

rezultāti

laiks

partneri

Pilnveidot

Plānotas un organizētas

Motivēti, mobili

01.09.2019.-

JLS, BJC,

neformāli

meistarklases/apmācības

un izglītoti

31.12.2025.

NVO,

izglītojošo

efektīvas nodarbinātības

jaunieši, kas

piedāvājumu

veicināšanai.

prasmīgi

jauniešiem

Piesaistīts papildus

līdzdarbojās paši

finansējums caur

un iesaista citus

projektiem.

jauniešus
sabiedriskās
dzīves aktivitātēs.

34

jaunieši

Jauniešu veselība un veselīgs dzīvesveids
Jauniešu veselības rādītāji kopumā ar katru gadu pasliktinās, jo pieaug ne tikai psihoaktīvo
vielu, smēķēšanas un alkohola lietošanas izplatība jauniešu vidū, bet jauniešu veselību jau no
sākumskolas vecuma negatīvi ietekmē neveselīgi uztura paradumi, liekā svara problēmas,
fiziskās aktivitātes trūkums, mazkustīgs dzīvesveids, nepietiekama redzes higiēna. Tādēļ
būtiski ir veikt pasākumus jauniešu veselīga dzīvesveida veicināšanā, reproduktīvās veselības
uzlabošanā, jauniešiem draudzīgas veselības aprūpes nodrošināšanai, lai sekmētu jauniešu
dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Pašvaldībai ir jānodrošina jauniešiem sociālie pakalpojumi, papildus tam ir jāveicina
11.tabula
Mērķis

Plānotās aktivitātes

Sagaidāmie

Īstenošanas

Sadarbības

rezultāti

laiks

partneri

Izglītot

Piedāvāti veselību

Pieejamas

jauniešus par

veicinoši pasākumi

veselību

izglītības

veselības

Jēkabpils jauniešiem.

veicinošas

iestādes, JJD,

jautājumiem,

Organizētas sportiskas

aktivitātes

Jēkabpils

veicināt un

aktivitātes jauniešiem.

Jēkabpils pilsētas

pilsētas dome,

jauniešiem.

pašvaldības

popularizēt
veselīgu
dzīves veidu.

Popularizētas jau esošās
veselīga dzīvesveida

Jaunieši ir

iespējas Jēkabpils pilsētā. izglītoti un
atbildīgi par
veselīga
dzīvesveida
jautājumiem.
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2019.-2025.

JLS, BJC,

pārstāvji

Jauniešu sociālā aizsardzība
Jauniešu sociālā iekļaušanās, īpaši jauniešu no sociālās atstumtības riskam pakļautajām
grupām. Tātad primāri nepieciešams veikt īpašas aktivitātes, kuru mērķgrupa ir jaunieši ar
mazākām iespējām, tādējādi veicinot atstumtības mazināšanos. Sociālās atstumtības
mazināšana un jauniešu ar mazākām iespējām sociālās iekļaušanas veicināšana ir viena no
Eiropas Savienības prioritātēm, īpaši būtiski tas ir tieši jaunatnes politikas ietvaros, ņemot vērā
jauniešu vecumposma specifiskās īpašības, kā arī jauniešu nepieciešamību integrēties
sabiedrībā.
12.tabula
Mērķis

Plānotās aktivitātes

Sagaidāmie

Īstenošanas

Sadarbības

rezultāti

laiks

partneri

Rast atbalstu

Turpināta dalība

Jauniešiem,

jauniešiem, kuri

projektā “PROTI

kuri nemācās

pilsētas

nemācās un nestrādā

UN DARI”

un nestrādā, ir

pašvaldība,

iespēja saņemt

Sociālais

projekta

dienests

2019.-2020.

Jēkabpils

apmaksātu
atbalsta
mehānismu
savas situācijas
izzināšanai un
uzlabošanai.
Atbalstīt un meklēt

Dalība projektā

Samazināta

risinājumus

“PuMPuRS”

priekšlaicīga

pārvalde,

gadījumos, kad

mācību

Jēkabpils

jauniešiem draud

pārtraukšana,

pilsētas

priekšlaicīga mācību

īstenojot

izglītības

pārtraukšana.

preventīvus un

iestādes,

intervences

Jēkabpils

pasākumus

pilsētas

2019.-2022.

Izglītības

pašvaldība
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STRATĒĢIJAS VADĪBA UN PĀRRAUDZĪBA
Par Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģijas pārraudzību atbildīgā institūcija ir
Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Stratēģijas ilgtspēju nodrošinās Jēkabpils Bērnu un jauniešu
centrs, kurā darbojas jaunatnes lietu speciālists, sadarbībā ar, Jēkabpils jauniešu domi,
jaunatnes organizācijām, pašpārvaldēm un citām pašvaldības institūcijām.
Reizi gadā Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes darba grupa
izvērtē stratēģijas īstenošanu pilsētā. Katru gadu, kopā ar ikgadējo pašvaldības budžeta
projekta izstrādi, tiek izstrādāts darbības plāns nākamajam gadam, kurā skaidri tiek
atspoguļotas plānotās darbības, saskaņā ar Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģiju, un
tām nepieciešamo finansējumu.
Katru otro gadu Jēkabpils jauniešu konferencē tiek veikts jaunatnes darba monitorings
un noteikti uzdevumi, izvirzīto mērķu sasniegšanai. Reizi trijos gados tiek veikta Jēkabpils
jaunatnes politikas stratēģijas aktualizēšana.
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