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JĒDZIENU SKAIDROJUMS
Darbs ar jaunatni – uz jaunatni vērstu rīcību kopums, ietverot jaunatnes aktivitātes,
kas nodrošina iespējas jauniešu attīstībai un integrācijai sabiedrībā, un kuru veic
jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītās personas un jaunatnes darbinieki.
Dienas (interešu) centrs – pašvaldības izveidota iestāde vai izglītības iestādes
struktūrvienība, kas piedāvā jauniešiem lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Pašvaldību jaunatnes lietu konsultatīvā komisija ir pašvaldības veidotas
padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas pašvaldības jaunatnes
politikas izstrādi un īstenošanu.
Jaunietis – persona, vecumā no 15 līdz 25 gadiem.
Jaunatne – demogrāfiskā iedzīvotāju grupa, vecumā no 15 līdz 25 gadiem.
Jaunatnes politika - uz sadarbību balstīta valsts un pašvaldību institūciju, jaunatnes
organizāciju un jauniešus pārstāvošo organizāciju mērķtiecīga darbība, kas sekmē
jauniešu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu un mehānismu veidošanos, kas vērsta uz
labvēlīgas vides radīšanu jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgai un vispusīgai
attīstībai, un kuras mērķis ir jauniešu integrācija sabiedrības dzīvē.
Jauniešu organizācija – organizācija, kas veic darbu ar jaunatni: jauniešu biedrība vai
to apvienība, jauniešu neformālā grupa, skolēnu līdzpārvalde vai to apvienība,
studentu pašpārvalde vai to apvienība, jauniešu politiskā organizācija vai to apvienība.
Jauniešu brīvprātīgais darbs – sociālās līdzdalības forma, ko veic fiziskā persona no
brīvas gribas, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās un nesaņemot par to atalgojumu.
Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina zināšanu,
prasmju, iemaņu un attieksmju attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu.
Neformālā izglītība - jebkura ārpus formālās izglītības organizēta jauniešu izglītojoša
darbība. Tā papildina formālo izglītību, nodrošinot to iemaņu un prasmju apguvi, kas
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nepieciešamas sociāli un ekonomiski aktīvam pilsonim, kas spēj integrēties sabiedrībā
un darba tirgū.
Rīcības plāns – attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu
un investīciju plānu attīstības programmā noteikto uzdevumu īstenošanai.
Skolēnu pašpārvalde – brīvprātīga skolēnu vai audzēkņu izveidota institūcija, kas
nodrošina viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādē.
Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu
sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi.
Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas
vēlamās unikālās vērtības.

LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
PII – pirmskolas izglītības iestāde
LR – Latvijas Republika
BJC – bērnu un jauniešu centrs
JLKK – Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
ES – Eiropas Savienība
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IEVADS
Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas jomās, kas
veicina jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos
sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Pašvaldības, pildot savas funkcijas,
piedalās valsts jaunatnes politikas īstenošanā 1. Pēdējo gadu laikā Aknīstes novadā
īpaša uzmanība pievērsta pašvaldības darbam ar jaunatni, tiecoties apzināt pašvaldības
jauniešu vajadzības, intereses un vēlmes, analizējot problēmas un izaicinājumus, ar
kuriem saskaras jaunieši, vienlaicīgi identificējot tās darbības, kuras nepieciešams
veikt, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti un padarītu pašvaldību pēc iespējas
draudzīgāku jauniešiem. Pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas, viens no
nozīmīgākajiem jaunizveidoto novadu uzdevumiem, ir jaunas attīstības programmas
izstrāde. Mērķtiecīga un uz izaugsmi vērsta attīstības plānošana ilgtermiņā pašvaldībai
palīdz sasniegt izvirzītos mērķus.
Aknīstes novada jaunatnes politikas attīstības programma ir Aknīstes novada
attīstības programmas 2012. – 2018.gadam plānošanas dokuments, kas vērsts uz
preventīvu darbību, nevis negatīvo seku likvidēšanu. Tās mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu
un uz sadarbību vērstu darbu ar jaunatni.
Aknīstes novada Jaunatnes politikas attīstības rīcības programmas uzdevumi:
•

izvirzīt pašvaldības mērķus jaunatnes politikas jautājumos, kā arī noteikt
prioritātes jaunatnes lietās;

•

veidot pamatu jaunatnes lietu finanšu plānošanai Aknīstes novadā, saistībā ar
jaunatnes politikas darbības pamatprincipiem;

•

veikt papildus līdzekļu piesaisti no valsts institūcijām, projektu konkursiem,
fondu līdzekļiem jaunatnes jautājumu risināšanai Aknīstes novadā.

Programmai ir izvirzītas sešas prioritārās jomas 2011. – 2017. gadam, kas nosaka
sekojošus virzienus darbam ar jaunatni pašvaldībā: jauniešu līdzdalība, neformālā
izglītība, informētība, brīvais laiks, veselība un sociālā drošība, nodarbinātība.
Aknīstes novada jaunatnes politikas attīstības programma nepieciešama, lai
veicinātu jaunatnes līdzdalību politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras
procesos vietējā un starptautiskā līmenī, tādējādi sekmējot jauniešu veidošanos par
vispusīgi attīstītiem, atbildīgiem un demokrātiskiem sabiedrības locekļiem.

1

Jaunatnes likums 5.pants 1.punkts
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Attīstības programmas izveide sniegs iespēju īstenot jaunatnes politiku Aknīstes
novadā mērķtiecīgāk, definējot konkrētus mērķus un uzdevumus, veicot uzraudzības un
novērtējumu funkcijas nozares politikā kopumā.
Programmas izstrādē un īstenošanā ir iesaistītas pašvaldību iestādes, Jaunatnes
lietu konsultatīvās komisijas pārstāvji, jaunieši un speciālisti, kas veic darbu ar
jaunatni.
Jaunatnes politika Aknīstes novadā tiek īstenota saskaņā ar LR Jaunatnes likumu
un Latvijas Republikas Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009. – 2018.gadam.
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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN PROGRAMMAS
RĪCĪBAS PAMATOJUMS
Aknīstes novada pašvaldība aizņem 284,95 km2 (28495 ha) lielu teritoriju,
2009.gadā apvienojoties trim vietējām pašvaldībām: Aknīstes pilsētai ar lauku
teritoriju, Asares pagastam un Gārsenes pagastam. Novada administratīvais centrs ir
Aknīste un tas atrodas 197 km no Rīgas. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem
(CSP) datiem Aknīstes novada administratīvajā teritorijā dzīvo 3252 2 iedzīvotāji, no
tiem 626 ir jaunieši vecumā no 13 - 25 gadiem, kas attiecībā pret pārējiem
iedzīvotājiem veido 19,35 %.
Aknīstes novada Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija 2011.gada sākumā veica
jauniešu aptauju, kurā piedalījās 278 respondenti (44,4% no jauniešu skaita novadā).
Aptaujā piedalījās jaunieši no novada skolām un novadā dzīvojošie jaunieši.

1.1.attēls. Aptaujas dalībnieku procentuālais sadalījums pa vecuma grupām.
1.1.attēlā redzms, ka aptaujā visaktīvāk piedalījās jaunieši vecumā 16-19 gadi.
Aptauja tika veikta, lai uzzinātu pašu jauniešu vēlmes par to, ko novadā vajadzētu
rīkot un lai izzinātu esošo situāciju.

2

Uz 2010.gadu pēc CSP datiem
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1.2.attēls. Lietderīgas laika pavadīšanas kavēkļi.
Kā redzams 1.2.attēlā, paši jaunieši atzīst, ka, lai lietderīgi pavadītu brīvo laiku,
traucē pārmērīgā atkarību izraisošo vielu lietošana jauniešu vidū, to atzina 16%
respondentu. Tikpat liela nozīme ir pašu jauniešu aktīvai darbībai/līdzdalībai novadā
rīkotajos pasākumos un novada dzīvē vispār – 16% atzina, ka jaunieši ir pasīvi, paši
nekur neiesaistās.

1.3.attēls. Kas atrisinātu brīvā laika pavadīšanas problēmas?
Pēc 1.3.attēla redzams, ka 53% respondentu atzīst, ka, ja tiktu rīkoti un organizēti
pasākumi, tad liela daļa no brīvā laika pavadīšanas problēmām tiktu atrisināta.
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Liels ir interešu centru trūkums, 37% atzīst, ka lielu daļu problēmu atrisinātu
interešu centra esamība un pieejamība, kas būtu izveidots kā viena tikšanās vieta
novada jauniešiem – ar iespēju komunicēt savā starpā, lietot TV, rīkot kopīgus „tējas
vakarus” u.c. aktivitātes.
Aknīstes novada jauniešiem nodrošinātas visai plašas iespējas iegūt kvalitatīvu
izglītību, iesaistīties daudzveidīgās interešu izglītības nodarbībās, aktīvi iesaistīties
novada sabiedriskās dzīves norisēs. Novadā darbojas pirmskolas izglītības iestāde: PII
„Bitīte”, 3 vispārizglītojošās mācību iestādes: Aknīstes vidusskola, Asares pamatskola
un Gārsenes pamatskola – visās izglītības iestādēs darbojas interešu pulciņi, kurās
bērni un jaunieši var papildināt savas zināšanas daudzveidīgās jomās dažādās
ārpusstundu nodarbībās: dejošanā, ansambļos, koros, teātra mākslā,

kokapstrādē,

floristikā, ritmikā, dažādos sporta veidos. Pašvaldībā darbu veic 2 profesionālās
ievirzes izglītības iestādes: Jēkabpils Arvīda Žilinska mūzikas skolas Aknīstes filiāle
un Jēkabpils mākslas skolas Aknīstes mācību klase. Jēkabpils Arvīda Žilinska mūzikas
skolas Aknīstes filiāli apmeklē 20 audzēkņi. Izglītības iestādi apmeklē gan Aknīstes
pilsētas un pagasta, gan Asares un Gārsenes pagastu jaunieši. Aknīstē mākslas skolu
apmeklē 37 audzēkņi – 20 apmeklē sagatavošanas klasi un 17 bērni mācās no 1. –
5.klasei. Interešu izglītību novadā nodrošina Aknīstes BJC, kas ir kā sociālā atbalsta
un brīvā laika pavadīšanas vieta bērniem vecumā no 3 – 25 gadiem, un to apmeklē 106
audzēkņi. Iespējas sportot un veicināt aktīvu dzīvesveidu novada jauniešiem nodrošina
Viesītes novada sporta skola ar bāzi Aknīstes vidusskolā, izmantojot vidusskolas
sporta zāli. Profesionālās ievirzes sporta izglītības mācību – treniņu grupās
galvenokārt piedalās skolas vecuma jaunieši, taču iesaistās arī izglītību iestāžu
absolventi. Visās izglītības iestādēs jau vairākus gadus sekmīgi darbojas skolēnu
pašpārvaldes.
Par pašu jauniešu ieinteresētību un aktivitāti liecina Jaunatnes lietu
konsultatīvās komisijas (turpmāk – JLKK) izveidošana Aknīstes novadā 2010. gadā, ar
mērķi veicināt pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, sekmējot Aknīstes
novada jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā
arī rosināt jauniešus darboties savā dzimtajā novadā. JLKK tika iekļauti jaunieši no
novada izglītības iestāžu pašpārvaldēm un to skolotāji, pašvaldības darbinieki, kā arī
speciālists darbā ar jaunatni – kā JLKK vadītājs.
Lai veidotu vīziju par Aknīstes novada attīstību nākotnē, nozīmīgs solis ir
Aknīstes novada Jaunatnes politikas attīstības programmas izveide, kas definēs
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galvenos mērķus un uzdevumus, noteiks prioritārās jomas un plānotās rīcības, kā arī
veicinās sadarbību starp dažādām institūcijām. Programmas izstrāde ir būtisks
priekšnoteikums, lai sekmētu novada attīstību, mazinātu sociālekonomiskās atšķirības
starp lielajām pilsētām un strukturāli vājāk attīstītiem reģioniem, veicinātu jauniešu
iniciatīvu un palikšanu novadā. Programma ir vērsta uz ikviena Aknīstes novada
jaunieša dzīves kvalitātes uzlabošanu neatkarīgi no viņa dzimuma, vecuma, reliģiskās,
politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai
ģimenes stāvokļa, vai citiem apstākļiem.
Aknīstes novada Jaunatnes politikas attīstības programmas nepieciešamības
pamatprincipi:
•

nepieciešama plānveidīga darba organizācija jauniešu jautājumu
risināšanā, kura sekmētu sadarbību ar dažādiem partneriem un veicinātu
resursu efektīvu izmantošanu;

•

ikvienam jaunietim ir jābūt iespējai iepazīties ar esošo situāciju
jaunatnes politikas jautājumos un veiktajām aktivitātēm jauniešu
stāvokļa uzlabošanai;

•

jāsekmē jauniešu iespēja iesaistīties pašvaldības jautājumu risināšanā.

To visefektīvāk var nodrošināt apstākļos, kuros skaidri atspoguļoti jomu mērķi
un plānotie pasākumi.
Paredzams, ka programmas īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta vienota
jaunatnes politikas koordinācija pašvaldības mērogā, palielināsies jauniešu iniciatīva,
līdzdalība lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, tiks nodrošināta lietderīga brīvā
laika pavadīšana un veicināta jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un
iekļaušanās sabiedrībā.

2. JAUNATNES POLITIKAS PRIORITĀRĀS JOMAS
Aknīstes novadā tika izvirzītas šādas Jaunatnes politikas prioritārās jomas:
•

jauniešu līdzdalība;
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•

neformālā izglītība;

•

jauniešu informētība;

•

jauniešu brīvais laiks;

•

veselība un sociālā drošība;

•

nodarbinātība.

3. JAUNATNES POLITIKAS VĪZIJA
Vīzija: Aknīstes novadā ir jauniešiem draudzīga un pievilcīga vide, kas sekmē
jauniešu veidošanos par vispusīgi attīstītiem, izglītotiem, sociāli nodrošinātiem,
veselīgiem un uz demokrātiskām vērtībām vērstiem sabiedrības locekļiem.

4. PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Programmas mērķis: radīt jauniešiem labvēlīgu vidi Aknīstes novadā, kas
sekmē jauniešu veidošanos par vispusīgi attīstītiem, izglītotiem, sociāli nodrošinātiem,
veselīgiem un uz demokrātiskām vērtībām vērstiem sabiedrības locekļiem, vienlaicīgi
rosinot viņus iesaistīties savas un apkārtējo sabiedrības locekļu dzīves kvalitātes
uzlabošanā.
Programmas uzdevumi:
•

sekmēt ilgtspējīgu un mūsdienu situācijai atbilstošu darbu ar jaunatni
Aknīstes novadā;

•

veicināt darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju un institūciju
aktivitāšu savstarpējo koordināciju un to kapacitātes paaugstināšanu;

•

pilnveidot jauniešu iespējas aktīvi līdzdarboties pašvaldības darba
norisēs dažādos līmeņos;

•

sekmēt lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidību.

4.1. Aknīstes novada Jaunatnes politikas rezultatīvie rādītāji
EP eksperti rekomendācijās aicina izvērtēt iespēju ar valsts atbalstu nodrošināt
pašvaldību jaunatnes politikas minimumu, piemēram, - nodrošināt valsts atbalstu
11
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pašvaldību jaunatnes politikas stratēģiju izstrādei un īstenošanai, kā arī vispārējo darba
ar jaunatni vērtēšanas rādītāju izstrādi pašvaldībās.
Vispārējo darba ar jaunatni vērtēšanas rādītāju izstrāde pašvaldībās veicina
tādas pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanu, kas ir saskaņā ar valsts jaunatnes
politikas mērķiem, apakšmērķiem un uzdevumiem, un ir balstīta uz labās prakses
piemēriem Latvijas pašvaldībās, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes dalībvalstīs.
Šiem rādītājiem ir rekomendējošs statuss un tos pašvaldība var izmantot, lai:
•

izvērtētu esošo situāciju darbā ar jaunatni; pārliecinātos par īstenotā darba ar
jaunatni atbilstību jaunatnes valsts politikas mērķim, apakšmērķiem un
uzdevumiem, kā arī Eiropas Savienības un Eiropas Padomes labo praksi;

•

identificētu jomas darba ar jaunatni īstenošanā, kurās nepieciešams veikt
uzlabojumus;

•

pilnveidotu mērķtiecīga darba ar jaunatni īstenošanu, izstrādājot pašvaldības
rīcības politiku (stratēģiju, plānu) darbam ar jaunatni turpmākam darbības
periodam.

Pamatojoties uz EP un LR IZM ieteikumiem un saskaņā ar Vispārējiem rādītājiem
darbā ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās, 2013.gadā Aknīstes novadā ir nepieciešams
veikt jaunatnes darba izvērtēšanu. Šī izvērtējuma datus būs iespējams izmantot kā
izejas datus, lai 2016. gadā varētu veikt visu šīs programmas īstenošanas gaitā
sasniegto.
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Īstenojot programmu, ir paredzēts sasniegt šādus pamatnostādnēs noteiktos
novada politikas rezultātus (pēc CSP datiem):
Nr.p.k.

Rādītājs

1
2

Teritorijas lielums (km2)
Iedzīvotāju skaits
Jauniešu (13-25 gadu vecumā) skaits pašvaldībā
(oficiālā statistika)
Jauniešu skaits pašvaldībā attiecībā pret pārējiem
iedzīvotājiem (procentuālais iedalījums)

3
4

5

6
7

8

Reģistrēto biedrību un nodibinājumu skaits, kuras
darbojas pašvaldībā (ja iespējams norādīt)

Jaunatnes organizāciju skaits pašvaldībā
Biedrību un nodibinājumu skaits, atsevišķi norādot
jaunatnes organizācijas, ar kurām pašvaldība
sadarbojas

Izglītības iestāžu skaits un izglītojamo skaits:

9.1. Pirmsskolas izglītības iestādes / izglītojamo
skaits
9.2. Vispārizglītojošās skolas:
9.2.1. Pamatskolas / izglītojamo skaits
9.2.2. Vidusskolas / izglītojamo skaits
9.3. Speciālās skolas / izglītojamo skaits

9.4. Profesionālās izglītības iestādes / izglītojamo
skaits

9.5. Augstskolas un koledžas / izglītojamo skaits
9.6. Interešu izglītības iestādes / izglītojamo skaits
9
10

Skolēnu / studentu skaits uz 10 000 iedzīvotāju
Jauniešu bezdarbnieku skaits (no visiem
bezdarbniekiem, procentuāli)

2010
285
3252

Rezultatīvais rādītājs
2011
285
3192

626

626

19,35%

19,35%

5 (Biedrības
„Landu”,
„Manai
mazpilsētai
Aknīstei”,
Aknīstes senči”,
iniciatīvu kopa „
Kosmejas”,
Lauku
partnerība
„Sēlija”.
Nav
Nav
7 izglītības
iestādes, 413
izglītojamie,
163 no tiem
apmeklē
profesionālās
ievirzes skolu
un/vai interešu
izglītības
iestādi.
Pirmsskolas
izglītības iestāde
„Bitīte” / 72
Asares
pamatskola / 64
Gārsenes
pamatskola / 56
Aknīstes
vidusskola /
Jēkabpils
Arvīda Žilinska
mūzikas skolas
Aknīstes filiāle /
20
Jēkabpils
mākslas skola,
Aknīstes filiāle /
37
Pašvaldībā nav
augstskolas un
koledžas.
Aknīstes bērnu
un jauniešu
centrs / 106
37 jaunieši
bezdarbnieki no

5 (Biedrības
„Landu”, „Manai
mazpilsētai
Aknīstei”,
Aknīstes senči”,
iniciatīvu kopa „
Kosmejas”,
Lauku partnerība
„Sēlija”.

2012
285

5 (Biedrības
„Landu”, „Manai
mazpilsētai
Aknīstei”,
Aknīstes senči”,
iniciatīvu kopa „
Kosmejas”,
Lauku partnerība
„Sēlija”.

Nav
Nav
7 izglītības
iestādes, 413
izglītojamie, 163
no tiem apmeklē
profesionālās
ievirzes skolu
un/vai interešu
izglītības iestādi.

7 izglītības
iestādes,
izglītojamie, no
tiem apmeklē
profesionālās
ievirzes skolu
un/vai interešu
izglītības iestādi.

Pirmsskolas
izglītības iestāde
„Bitīte” / 64

Pirmsskolas
izglītības iestāde
„Bitīte” /

Asares
pamatskola / 56
Gārsenes
pamatskola / 65
Aknīstes
vidusskola / 220

Asares
pamatskola /
Gārsenes
pamatskola /
Aknīstes
vidusskola /

-

-

Jēkabpils Arvīda
Žilinska mūzikas
skolas Aknīstes
filiāle / 21
Jēkabpils
mākslas skola,
Aknīstes filiāle /
36

Jēkabpils Arvīda
Žilinska mūzikas
skolas Aknīstes
filiāle /
Jēkabpils mākslas
skola, Aknīstes
filiāle /

Pašvaldībā nav
augstskolas un
koledžas.
Aknīstes bērnu
un jauniešu
centrs /
jaunieši
bezdarbnieki no

Pašvaldībā nav
augstskolas un
koledžas.
Aknīstes bērnu un
jauniešu centrs /
jaunieši
bezdarbnieki no
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11
12
13

14

Jauno uzņēmēju (līdz 25 gadiem) skaits (ja
iespējams norādīt)
Ievēlēto jauniešu (līdz 25 gadiem) skaits
pašvaldības domē, padomē
Pašvaldības tiesībsargājošo institūciju redzeslokā
esošo jauniešu skaits un procentuāla attiecība pret
kopējo jauniešu skaitu
Jauniešu izdarītie likumpārkāpumi pašvaldībā
attiecībā pret kopējo noziedzīgo nodarījumu
skaitu

260 esošajiem
bezdarbniekiem
Šādas
informācijas
nav.

esošajiem
bezdarbniekiem
Šādas
Informācifjas
nav.

esošajiem
bezdarbniekiem

Nav

Nav

Nav

9 (administratīvie
protokoli par
2011.g.)
6 (par 2011.g.)

Būtiskākie sagaidāmie šīs programmas īstenošanas rezultāti ir:
1. jaunieši, jaunās ģimenes un vecāki aktīvi iesaistās sabiedrības dzīvē;
2. ir nodrošinātas jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas iespējas brīvā
laika pavadīšanai;
3. ir radīti priekšnoteikumi kvalitatīvai darba ar jaunatni veikšanai pašvaldībā.
Programmas neīstenošanas gadījumā pastāv risks, ka darbs jaunatnes politikas
jomā būs fragmentārs un esošajiem izaicinājumiem neatbilstošs, bez mērķtiecīgas
virzības uz attīstību. Tas rada draudus, ka jaunieši tiks izolēti un paši izolēsies no
sabiedrībā notiekošajiem procesiem.
Ja

programmas

īstenošanai

netiks

piešķirts

atbilstošs

nepieciešamais

finansējums, attiecīgos politika rezultātus nebūs iespējams sasniegt un īstenosies valsts
jaunatnes politikas pamatnostādnēs minētās sekas saistībā ar jauniešu dzīves kvalitātes
un vispārējās situācijas pasliktināšanos jaunatnes jomā, t.sk. Aknīstes novadā.
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5. JOMAS UN PLĀNOTĀS RĪCĪBAS UN ĪSTERMIŅA,
ILGTERMIŅA MĒRĶI
5.1. Jauniešu līdzdalība

Jauniešu līdzdalība un dažādas iniciatīvas ir viens no galvenajiem jaunatnes
politikas rādītājiem. Jauniešu līdzdalību raksturo iesaistīšanās neformālās izglītības
iegūšanā, sniegšanā un brīvprātīgā darba veikšanā,

darbojoties izglītības iestāžu

pašpārvaldēs, izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī citas iniciatīvas, piedaloties
jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā, iesaistoties
jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā, kā
arī iesaistoties citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu
jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā. 3
Pašvaldība, nodrošinot jauniešu līdzdalību un iniciatīvu īstenošanas iespējas,
veicina jauniešu izaugsmi, sekmē pašvaldības kopējo attīstību, piesaistot jauniešu
iniciatīvas, attīstot jauniešu sociālās sadarbības prasmes un pieredzi, veicinot jauniešu
atgriešanos novadā pēc augstākās izglītības iegūšanas. Jaunatnes līdzdalības līmenis ir
viens no demokrātijas rādītājiem sabiedrībā. Aknīstes novadā, tāpat kā visā Latvijā,
tikai aptuveni 3% jauniešu darbojas kādā jauniešu organizācijā vai skolēnu
pašpārvaldēs. Viena no aktuālākajām jauniešu sociālo prasmju iegūšanas iespējām ir
brīvprātīgais darbs. Pašlaik jauniešiem trūkst visaptverošas informācijas par
brīvprātīgo darbu un tā iespējām Latvijā un ārvalstīs, kas veicinātu jauniešu
iesaistīšanos šajās aktivitātēs. Tāpat nav nodrošināta pienācīga brīvprātīgā darbā
iegūto prasmju atzīšana neformālās izglītības ietvaros. Nepieciešams veidot
pasākumus, kas pozitīvi sekmētu jauniešu iesaistīšanos un līdzdalību programmā
“Jaunatne”, atbilstoši katra gada tematikai.
Aknīstes novada jauniešiem ir iespēja iesaistīties Jaunatnes lietu konsultatīvajā
komisijā, kas ir pašvaldības veidota institūcija ar padomdevēja tiesībām ar jauniešiem
sasitīto jautājumu risināšanā. Tās sastāvā ietilpst pārstāvji no novada izglītības iestāžu
skolēnu pašpārvaldēm un domes pārstāvis, kā arī speciālists darbam ar jaunatni. Lai
nodrošinātu izglītojamo līdzdalību izglītības iestādes lēmumu pieņemšanā, kā arī
izglītojamo interešu un tiesību aizstāvību, pašvaldības izglītības iestādēs Aknīstē,
3

Jaunatnes likums 7.pants
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Asarē un Gārsenē darbojas skolēnu pašpārvaldes. Pašlaik nepieciešams pievērst
pastiprinātu uzmanību izglītojamo pašpārvalžu savstarpējai sadarbībai ne tikai novada,
bet arī valsts kontekstā. Pašvaldībā ir vērojama zema jauniešu, īpaši sociālās
atstumtības riskam pakļauto jauniešu, līdzdalība sabiedriskās aktivitātēs un jaunatnes
organizācijās.
Novada ilgtspējīgai attīstībai ir nozīmīgi veicināt aktīvu jauniešu līdzdalību
sabiedriskajos procesos. Pašvaldībai savā darbībā ir jānodrošina iespēju jaunatnes
organizācijām un jauniešu iniciatīvu grupām iesaistīties jaunatnes jautājumu
ietekmējošu lēmumu pieņemšanā pirms to apspriešanas.
Ilgtermiņa mērķis: radīt labvēlīgu vidi jauniešu aktīvas līdzdalības attīstībai dažādos
sabiedrības līmeņos un procesos.
Īstermiņa mērķi:
-

sekmēt jaunatnes organizāciju un jauniešu iniciatīvu grupu veidošanos un jauniešu
līdzdalību tajās;

-

veicināt jauniešu līdzdalību Aknīstes novada pašvaldības aktivitātēs;

-

sekmēt jauniešu piedalīšanos lēmumu pieņemšanas procesos novadā;

-

attīstīt jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu un veicināt jauniešu iesaistīšanos
brīvprātīgā darba aktivitātēs;

-

sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un to jauniešu, kuru
dzīvesvieta neatrodas novada administratīvā centra tuvumā, iesaistīšanos
sabiedriskās aktivitātēs un jaunatnes organizācijās;

-

veicināt jauniešu iesaistīšanos projektu līdzekļu piesaistē;

-

sekmēt starptautisko sadarbību.
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5.2. Neformālā izglītība

Saskaņā ar Izglītības likumu neformālā izglītība ir definēta kā ārpus formālās
izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība. 4
Jaunatnes likumā noteikts, ka neformālā izglītība papildina formālo izglītību un tās
mērķis ir sniegt zināšanas, veidot prasmes, iemaņas un attieksmes, kā arī veicināt
jauniešu vispusīgu attīstību un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā
dzīvē. 5 Neformālā izglītība pozitīvi ietekmē tos sabiedrības slāņus, kurus formālā
izglītība aizsniegt nespēj. Kā viens no nozīmīgākajiem instrumentiem, lai veicinātu
jauniešu mobilitāti neformālajā izglītībā, lietderīgu brīvā laika izmantošanu, pieredzes
palielināšanos un starptautisko sadarbību ir ES neformālās izglītības programma
„Jaunatne darbībā”. Tās ietvaros jauniešiem ir iespēja piedalīties apmācībās un
semināros, starptautiskos projektos, kā arī Eiropas Brīvprātīgajā darbā. Šobrīd
sabiedrībā nepastāv vienota izpratne par neformālās izglītības būtību izglītības un
jaunatnes jomā, nav pilnveidots atbalsta mehānisms jauniešu iesaistīšanai neformālajā
izglītībā, kā arī netiek veikta neformālās izglītības ceļā iegūto prasmju atzīšana.
Ilgtermiņa mērķis: sekmēt jauniešu neformālās izglītības attīstību.
Īstermiņa mērķi:
•

veicināt informācijas par neformālās izglītības būtību un iespējām pieejamību
jauniešiem;

•

organizēt seminārus jauniešiem par ES neformālās izglītības programmas
„Jaunatne darbībā” piedāvātajām iespējām un finanšu līdzekļu piesaisti savu
ideju realizēšanai;

•

atbalstīt jauniešu neformālās izglītības aktivitātes;

•

pievērst

uzmanību

to

jauniešu,

kuru

dzīvesvieta

neatrodas

novada

administratīvā centra tuvumā un jauniešu – izglītības iestāžu absolventu
iesaistei neformālās izglītības pasākumos;
•

veicināt sadarbību starp novada vispārizglītojošām skolām (formālās izglītības
realizētājām) un jauniešu organizācijām (neformālās izglītības realizētājām).

4
5

Izglītības likums 1.pants 14.punkts
Jaunatnes likums 8.pants 2. punkts
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5.3. Jauniešu informētība
Jauniešu informētība un jaunatnes informācijas sistēma ir viens no
būtiskākajiem aspektiem jaunatnes politikas īstenošanā. Tā ir nepieciešama, lai
savlaicīgi nodrošinātu jauniešiem iespēju iegūt viņiem aktuālu un attiecīgi pielāgotu
informāciju. Iesaistot dažāda līmeņa resursus, tiek nodrošināta iespēja jauniešiem
atrast informāciju par izglītības iespējām, veselības aprūpi, integrāciju darba tirgū,
iespējām lietderīgi izmantot brīvo laiku, par līdzdalības iespējām pilsoniskas
sabiedrības veidošanā, brīvprātīgo darbu, kā arī sporta aktivitātēm, sociālo un
psiholoģisko palīdzību un citiem aktuāliem jautājumiem. Jauniešiem Aknīstes novadā
pieejami dažādi informācijas avoti, no kuriem galvenā ir novada mājas lapa
www.akniste.lv, pašvaldības izdevums „Aknīstes novada vēstis”. Diemžēl, kā norāda
paši jaunieši, šos avotus informācijas apguvei viņi bieži vien neizmanto vai izmanto
ļoti reti. Kā vispopulārāko viņi atzīst informācijas ieguvi, sazinoties ar draugiem, no
afišām, lasot internetā ziņas, retāk no masu mēdijiem un ģimenes (5.3.1.attēls).

5.3.1.attēls. Informācijas ieguves avoti.
Jaunieši atzīst, ka pastāv risks neizmantot pašvaldības sniegtos pakalpojumus
viņu neinformētības dēļ, kā arī atzīst, ka lielai daļai jauniešu ir maza interese par viņu
iespējām novadā.
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5.3.2.attēls. Aktivitāšu iespējas novadā.
Visaktīvāk jaunieši izmanto BJC piedāvātos interešu pulciņus – 52%, nedaudz
mazāk tiek izmantotas sporta skolas filiāles iespējas – 49%.
Ilgtermiņa mērķis: nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu un savlaicīgu,
attiecīgi pielāgotu un saistošu informāciju, balstoties uz jauniešu vajadzībām.
Īstermiņa mērķi:
•

pilnveidot jaunatnes informācijas sistēmu;

•

nodrošināt jauniešu piekļuvi informācijas pakalpojumiem, īpašu uzmanību
pievēršot

informācijas

pieejamībai

sociālās

atstumtības

riskam

pakļautajiem jauniešiem;
•

veicināt dažādu informācijas avotu un personu, kas nodrošina jauniešus ar
nepieciešamo informāciju, sadarbību.

5.4. Brīvais laiks
Lietderīgi izmantotam brīvajam laikam jauniešu vecumposmā piemīt
socializējoša un izglītojoša nozīme, ja tiek veidota atbilstoša, interesēm piemērota
vide, kurā apgūt jaunas zināšanas un iespaidus dažādās jomās. Pašvaldībām ir
jāveicina jauniešu neformālo izglītību, brīvprātīgo darbu, fiziskās aktivitātes un
19
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iesaistīšanos kultūras dzīvē kā būtiskus brīvā laika lietderīgas izmantošanas veidus. 6
Jauniešu brīvā laika kvalitatīva izmantošana ir būtiska, lai, neatkarīgi no mantiskā
stāvokļa, rases un reliģiskās piederības, būtu iespējas īstenot savas intereses kultūras,
sporta, neformālās izglītības un citās jomās, kā arī uzturēt pozitīvus savstarpējos
sociālos kontaktus, kas balstīti uz kopīgiem sociāli atbalstāmiem mērķiem un
interesēm. Jauniešiem, iesaistoties dažādās aktivitātēs savā brīvajā laikā, ir svarīgi
attīstīt iemaņas un prasmes, kas nākotnē veicinātu veiksmīgu integrāciju darba tirgū,
ģimenes veidošanu, kļūstot par pilnvērtīgiem un aktīviem pilsoniskās sabiedrības
locekļiem. Tādējādi pašvaldības atbalsts jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai
ir ne tikai jauniešu, bet arī pašvaldības attīstības interesēs.
Aknīstes novadā nodrošinātas daudzas iespējas lietderīgai brīvā laika
pavadīšanai, tomēr nereti jauniešu vidū vērojama neieinteresētība, pasivitāte un
vienaldzība. Tāpat šīs iespējas mazāk pieejamas jauniešiem, kuru dzīvesvietas atrodas
tālāk no pašvaldības administratīvā centra un lielākajām apdzīvotajām vietām. Ir daļa
jauniešu, kuri nevar atļauties brīvo laiku pavadīt atbilstoši savām vēlmēm finansiālu
apsvērumu dēļ.

5.4.1.attēls. Jauniešu intereses.
Aptauja parāda, ka lielākajai daļai aptaujāto jauniešu galvenās intereses ir sports 62%, mūzika – 46% aptaujāto, ne mazāk svarīgs jauniešiem liekas internets – 39% un
ar to saistītās darbības - saziņa savā starpā, informācijas apmaiņa utt.
6

Jaunatnes likums 8.pants 1.punkts
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Ilgtermiņa mērķis: radīt iespēju ikvienam Aknīstes novada jaunietim pavadīt savu
brīvo laiku viņa vecumam, vajadzībām un interesēm atbilstošās aktivitātēs.
Īstermiņa mērķi:
•

veicināt jauniešu iesaistīšanos jauniešu organizācijās, interešu un neformālās
izglītības programmās;

•

veicināt jauniešu iesaistīšanos ārpusskolas kultūras, sporta un izklaides
aktivitātēs;

•

atbalstīt jauniešu iniciatīvas brīvā laika lietderīgai organizēšanai;

•

veicināt jauniešu un jaunatnes organizāciju sadarbību un pieredzes apmaiņu;

•

organizēt vasaras nometnes jauniešiem, iesaistot tos jauniešus, kuri pakļauti
sociālās atstumtības riskam;

•

veicināt brīvā laika lietderīgas izmantošanas iespējas jauniešiem ar
ierobežotām finansiālām iespējām.

5.5. Veselība un sociālā drošība
Veselību jaunieši novērtē kā vienu no svarīgākajām vērtībām savā dzīvē. To
ietekmē visdažādākie faktori, ieskaitot sociālos un vides aspektus. Viens no
svarīgākiem jauniešu veselību ietekmējošiem faktoriem ir esošie veselības paradumi
un dzīvesveids, kas būtiski iespaido jauniešu veselību, attīstību un dzīves kvalitāti
nākotnē. Jauniešu veselības rādītāji ar katru gadu pasliktinās 7, jo pieaug ne tikai
psihotropo vielu, smēķēšanas un alkohola lietošanas izplatība jauniešu vidū, bet tajā
skaitā jauniešu veselību jau no pusaudžu vecuma negatīvi ietekmē neveselīgi uztura
paradumi, fiziskās aktivitātes trūkums, mazkustība, datorspēles utml. Lai sekmētu
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, būtiski pasākumi ir veicami jauniešu veselīga
dzīvesveida popularizēšanā, adekvātas informācijas pieejamībā, reproduktīvās
veselības uzlabošanā, jauniešiem draudzīgas veselības aprūpes nodrošināšanā.
Līdztekus pašvaldībām ir jānodrošina jauniešiem sociālie pakalpojumi,
jāveicina jauniešu sociālā iekļaušanās, īpaši jauniešiem no sociālās atstumtības riskam
pakļautajām grupām. Sociālās atstumtības mazināšana un jauniešu ar finansiāli
Apkopojums par situāciju jauniešu veselības jomā valstī. Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.2018.gadam. http:// izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie.../IZMpamn_021009.pdf

7
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ierobežotām 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.
Ilgtermiņa mērķis: veicināt veselīgu dzīvesveidu un sekmēt sociālo drošību Aknīstes
novada jauniešiem.
Īstermiņa mērķi:
•

īstenot regulārus jauniešu atkarību profilakses, reproduktīvās veselības un
veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumus;

•

veicināt vienaudžu izglītošanu kā neformālās izglītības veidu, lai sistemātiski
veiktu darbu ar jaunatni veselības jomā;

•

organizēt dažādas kampaņas un konkursus saistībā ar veselīga dzīvesveida
tematiku, īstenot tematiskos veselības dienas pasākumus (Starptautiskā AIDS
diena, Astmas diena, Diabēta diena u.c.);

•

popularizēt Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni;

•

apzināt riskus, kas ietekmē jauniešu veselību un sociālo drošību;

•

pilnveidot atbalsta sistēmu jaunajiem vecākiem un jaunajām ģimenēm novadā.

5.6. Jauniešu nodarbinātība
Viens no aktuālākajiem jauniešu dzīves kvalitātes veicināšanas aspektiem ir
nodarbinātība, kurai ir nozīmīga loma jaunatnes politikas kontekstā. Papildus tam
ikviena pašvaldība ir ieinteresēta veicināt jauniešu nodarbinātību, īpaši jauno
uzņēmēju darbību, pašvaldībā, nodrošinot pašvaldības attīstību. Aknīstes novadā
jaunieši bezdarbnieki ir 37 no 260 novadā esošajiem bezdarbniekiem. Viena no
būtiskākām problēmām, kas veicina bezdarba līmeņa pieaugumu jauniešu vidū, ir
pieredzes un nepieciešamās kvalifikācijas trūkums. Pašvaldības spēja piesaistīt
jauniešus vietējam darba tirgum veicina pašvaldības ekonomisko un sociālo rādītāju
uzlabošanos.
Ilgtermiņa mērķis: sekmēt jauniešu integrēšanos darba tirgū, kā arī pilnveidot viņu
zināšanas un iemaņas.
22
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Īstermiņa mērķi:
•

atbalstīt Nodarbinātības valsts aģentūras aktivitātes (projekts „Skolēnu
nodarbinātība vasarā”, ideju konkurss „Ideju kauss", programmas un atbalsta
pasākumi jauniešiem utml.);

•

veicināt jauniešu līdzdarbošanos skolēnu „Ēnu dienu” pasākumos.
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6. AKNĪSTES NOVADA JAUNATNES POLITIKAS RĪCĪBAS PROGRAMMA
Jaunatnes
politikas
prioritārā
joma

Jaunatnes
politikas
ilgtermiņa
mērķi

Jaunatnes
politikas
īstermiņa mērķi

Plānotās rīcības

Izpildes
termiņš

Atbildīgā
institūcija

Partneru
Institūcija/s

Iespējamais
finansu
avots

1.Jauniešu
līdzdalība

1.1. Radīt
labvēlīgu vidi
jauniešu
aktīvas
līdzdalības
attīstībai
dažādos
sabiedrības
līmeņos un
procesos

1.1.1. Veicināt jauniešu
līdzdalību Aknīstes
novada pašvaldības
aktivitātēs

1.1.1.1. Popularizēt Aknīstes
BJC darbību un tā
piedāvātās aktivitātes

2011. – 2017.

Aknīstes BJC

Aknīstes novada pašavaldības domes
attīstības nosaļa un Jaunatnes lietu
konsultatīvā komisija

Aknīstes novada
pašvaldība

1.1.1.2. Sekmēt jauniešu līdzdalību
Aknīstes novada domes
sabiedriskajās apspriešanās

2011. – 2017.

Jaunatnes lietu
konsultatīvā komisija

Aknīstes novada pašvaldības dome

Aknīstes novada
pašvaldība

1.1.1.3. Pārstāvēt jauniešu intereses
Aknīstes novada domes lēmumu
pieņemšanas procesos

2011. - 2017.

Aknīstes novada
Jaunatnes lietu
konsultatīvā komisija

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Aknīstes novada
pašvaldība

2011. - 2017.

Aknīstes BJC

Novada izglītības iestādes, novada
pašvaldība

ES programma
„Jaunatne”

1.1.2.2. Popularizēt Eiropas
Brīvprātīgā darba programmu,
īstenojot informatīvos pasākumus

2011. – 2017.

Aknīstes BJC

Aknīstes novada izglītības iestādes

ES programma
„Jaunatne”

2.1.1.1. Sniegt nepieciešamo
informatīvo atbalstu jauniešu
mācību firmu veidošanai un darbībai

2011. – 2017.

Aknīstes BJC

Junior
Achievement
Latvija

1.1.2. Informēt par ES
programmas „Jaunatne”
piedāvātajām
aktivitātēm (tematika
mainās katru gadu)

2. Jauniešu
neformālā
izglītība

2.1. Sekmēt
jauniešu
neformālās
izglītības
attīstību

2.1.1. Atbalstīt jauniešu
neformālās izglītības
aktivitātes

1.1.2.1. Uzturēt un paplašināt
Aknīstes novada jauniešiem pieejamo
klāstu un aktivitātes programmā
„Jaunatne”

Aknīstes novada
pašvaldība
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3. Jauniešu
informētība

4. Brīvais laiks

3.1.
Nodrošināt
jauniešiem
aktuālu,
kvalitatīvu,
pieejamu
un saistošu
informāciju
balstoties uz
jauniešu
vajadzībām
un interesēm

4.1. Radīt
iespēju
ikvienam
Aknīstes
novada
jaunietim
pavadīt

2.1.1.2. Sniegt atbalstu jauniešu
neformālās izglītības aktivitātēm

2011. – 2017.

Aknīstes BJC, Aknīstes
novada izglītības iestādes

Aknīstes novada pašvaldība

Aknīstes novada
pašvaldība

2.1.2. Veicināt
informācijas pieejamību
par jauniešu neformālās
izglītības iespējām
Aknīstes novadā,
Latvijā un Eiropā

2.1.2.1. Regulāri apkopot un sniegt
aktualizētu informāciju par jauniešu
neformālās izglītības iespējām un
būtību

2011. – 2017.

Aknīstes BJC

Aknīstes novada pašvaldība

Aknīstes novada
pašvaldība

3.1.1. Nodrošināt
informācijas
atspoguļošanu un
aktualizēšanu novada
mājas lapas
www.akniste.lv sadaļā
Jaunatnei un sociālajos
tīklos (draugiem.lv,
twitter, facebook u.c.)
izveidot domubiedru
grupas

3.1.1.1. Jauniešu domubiedru grupas
izveide, kuras pienākumos ietilptu:
- sociālajos tīklos ievietojamās
informācijas apkopošana,
- informācijas aktualizēšana
jauniešu informācijas stendos
skolās un veikalos,
- jauniešu informēšana par brīvā
laika pavadīšanas iespējām,
- jauniešu informēšana par
veselības aprūpes un sociālo
pakalpojumu pieejamību,
- Laikrakstā “Aknīstes novada vēstis”
jauniešiem svarīgas un aktuālas
informācijas ievietošana pēc
vajadzības,
- brīvpieejas interneta
nodrošināšana jauniešiem

2011. – 2017.

Aknīstes BJC

Aknīstes novada pašvaldība

Aknīstes novada
pašvaldība

2011. – 2017.

Aknīstes BJC

Aknīstes novada pašvaldība

Aknīstes novada
pašvaldība

3.1.2. Nepieciešamības
gadījumā ievietot un
izplatīt jauniešiem
aktuālo informāciju
citos informācijas un
saziņas līdzekļos –
Vidusdaugavas
televīzijā, Jēkabpils
radio u.c.
4.1.1. Veicināt jauniešu
iesaistīšanos jauniešu
organizācijās un
interešu
izglītības programmās

3.1.1.2. Jauniešu domubiedru grupas
pārraudzībā nodrošināt informācijas
sagatavošanu ievietošanai plašsaziņas
līdzekļos

4.1.1.1. Pilnveidot un attīstīt
informācijas pieejamību par interešu
izglītības iespējām un jauniešu
organizācijām Aknīstē

Aknīstes novada
pašvaldība
2011. – 2017.

Aknīstes BJC

Aknīstes novada pašvaldība
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savu brīvo
laiku viņa
vecumam,
vajadzībām
un
interesēm
atbilstošās
aktivitātēs
4.1.2. Veicināt saturīgu
jauniešu kultūras un
izklaides pasākumu
veidošanos

4.1.2.1. Organizēt un atbalstīt
jauniešu mākslas un kultūras
pasākumus

5. Veselība un
sociālā drošība

5.1. Veicināt
veselīgu
dzīvesveidu
jauniešu vidū

5.1.1. Īstenot regulārus
jauniešu veselīga
dzīvesveida
popularizēšanas,
atkarību
profilakses un
reproduktīvās veselības
pasākumus

Aknīstes BJC

Jēkabpils Arvīda Žilinska mūzikas
skolas Aknīstes filiāle, Jēkabpils
mākslas skolas Aknīstes mācību klase

Aknīstes novada
dome,
Kultūrkapitāla fonds,
ES programma
„Jaunatne”, ES fondu
finansējums,
Sabiedrības
integrācijas fonds

2011. - 2017.

Aknīstes BJC

Jēkabpils Arvīda Žilinska mūzikas
skolas Aknīstes filiāle, Jēkabpils
mākslas skolas Aknīstes mācību klase

2011. - 2017.

Aknīstes BJC

Aknīstes novada pašvaldība

Aknīstes novada
pašvaldība, ES fondu
finansējums

4.1.3.2. izveidot interešu centru - kā
atpūtas un nodarbību vietu

2011. - 2017.

Aknīstes novada
pašvaldība

Aknīstes BJC

Aknīstes novada
pašvaldība, ES fondu
finansējums

4.1.3.3. izveidot rotaļu laukumu
bērniem (smilšu kasti) pie BJC

2011. - 2017.

Aknīstes novada
pašvaldība

Aknīstes BJC

2011. - 2017.

Aknīstes BJC

ES fondu
finansējums, Aknīstes
novada pašvaldība
Pasaules
Veselības
Organizācija,
Veselības
Ministrija,
Aknīstes novada
pašvaldība

4.1.2.2. Tradicionālu ikgadēju
jauniešu izglītojoši – izklaidējošu
pasākumu organizēšana kā Novada
jauniešu dienas(-u)

4.1.3. Veicināt jauniešu
iesaistīšanos
ārpusskolas
sporta aktivitātēs

2011. – 2017.

Aknīstes novada
dome,
Kultūrkapitāla fonds,
ES programma
„Jaunatne”,
Sabiedrības
integrācijas fonds

4.1.3.1. Veidot brīvpieejas sporta
kompleksu visiem novada jauniešiem
(trenažieru zāle ar iespēju izmantot
„lielās” galda spēles kā novuss,
biljards un galda teniss)

5.1.1.1. Mazināt smēķēšanas,
alkohola, psihotropo vielu lietošanu,
azartspēļu un moderno tehnoloģiju
atkarības, organizējot starptautisko
dienu un vietēja mēroga tematiskos
pasākumus

Veselības
veicināšanas
valsts aģentūra
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5.1.1.2. Veicināt jauniešu
iesaistīšanu tādās veselības
programmās, kā „vienaudžu
izglītība”

6.Nodarbinātība

6.1. Sekmēt
jauniešu
integrēšanos
darba tirgū

6.1.1. Sniegt
nepieciešamo
informāciju par
iespējām piedalīties
NVA piedāvātajās
aktivitātēs

6.1.1.1. Izvietot informāciju par NVA
piedāvātajām iespējām nodarbinātības
jautājumos novada mājas lapā un
novada laikrakstā „Aknīstes novada
vēstis”.

6.2.
Pilnveidot
jauniešu
zināšanas par
nodarbinātība
s iespējām
novadā un
tuvākajā
apkārtnē.

6.1.2. Sniegt
informāciju par
nodarbinātības iespējām
novadā.

6.1.1.2. Izvietot informāciju novada
mājas lapā un novada laikrakstā
„Aknīstes novada vēstis”.

Aknīstes novada pašvaldība

Pasaules
Veselības
Organizācija,
Veselības
Ministrija,
Aknīstes novada
pašvaldība

Aknīstes novada
pašvaldība

Aknīstes BJC

Aknīstes novada
pašvaldība

Aknīstes novada
pašvaldība

Aknīstes BJC

Aknīstes novada
pašvaldība

2011. -2017.

Aknīstes BJC

2011. -2017.

2011. – 2017.
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7. ILGTSPĒJA
Aknīstes novada Jaunatnes politikas attīstības programmas darbību nodrošina
Aknīstes novada dome sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, institūcijām, biedrībām un
nodibinājumiem, speciālistiem, kas veic darbu ar jaunatni un Aknīstes novadā dzīvojošie
jaunieši.
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