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Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās
Vispārējā informācija par pašvaldību
Šajā sadaļā atspoguļota pieejamā statistiskas informācija, lai radītu vispārēju priekšstatu par pašvaldību un
iespēju veikt rezultātu salīdzināšanu ar citām pašvaldībām.
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Pašvaldības nosaukums
Teritorijas lielums (km2)
Iedzīvotāju skaits
Jauniešu (13-25 gadu vecumā) skaits pašvaldībā
(oficiālā statistika)
Jauniešu skaits pašvaldībā attiecībā pret pārējiem
iedzīvotājiem (procentuālais iedalījums)

Ikšķiles novada pašvaldība
130 km² t.sk. 2,2km² (pilsēta)
9088 (2013.g.)
Uz 2014. gada 23. janvāri Ikšķiles novadā
dzīvo 1362
14.9%

Kopējais biedrību un nodibinājumu skaits
Ikšķiles novadā pēc 2012. gada pašvaldības
publiskā pārskata datiem ir 67.
Reģistrēto biedrību un nodibinājumu skaits, kuras
Pēc LURSOFT datu bāzes informācijas
darbojas pašvaldībā (ja iespējams iedalījums)
Ikšķiles novadā kopā ir reģistrēta 91
sabiedriskā organizācija, biedrība vai
nodibinājumi.
Jaunatnes organizāciju skaits pašvaldībā
Nav datu
Aktuālākās Jauniešu organizācijas vai
organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem:
1. „Dzīves skola"
2. „Ikšķiles pārmaiņu iniciatīva”
Biedrību un nodibinājumu skaits, atsevišķi
3. „SOARE"
norādot jaunatnes organizācijas, ar kurām
4. „Ikšķiles kultūras biedrība"
pašvaldība sadarbojas
5. „Rasas krāsas"
6. Ikšķile velo
Sadarbības līgumu pašlaik ar jauniešu
biedrībām pašvaldībai nav.
Ikšķiles administratīvajā teritorijā atrodas 8
izglītības iestādes:
1. Tīnūžu pamatskola
2. Ikšķiles vidusskola
3. Pirmsskolas
izglītības
iestāde
"Urdaviņa"
4. Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola
Izglītības iestāžu skaits un izglītojamo skaits:
5. Ikšķiles Brīvā skola
6. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
"Ķiparu nams"
7. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
"Mazulītis
8. Profesionālās izglītības kompetenču
centrs "Ogres tehnikums
1. PII „Urdaviņa”/448 bērnu
9.1. Pirmsskolas izglītības iestādes/ izglītojamo
2. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
skaits
"Ķiparu nams"/47 bērnu
3. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
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"Mazulītis"/34 bērnu
4. Ikšķiles Brīvā skola/ 34, skolēni, t.s. 14
pirmsskolas izglītības audzēkņi
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
10

Skolēnu/studentu skaits uz 10`000 iedzīvotāju
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Jauniešu bezdarbnieku skaits (no visiem
bezdarbniekiem, procentuāli)
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Jauno uzņēmēju (līdz 25 gadiem) skaits
pašvaldības domē, padomē
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Ievēlēto jauniešu (līdz 25 gadiem) skaits
pašvaldības domē, padomē
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Tīnūžu pamatskola/168 skolēnu
Ikšķiles vidusskola/693 skolēnu
Pašvaldībā šādu skolu nav.
Profesionālās izglītības kompetenču centrs
"Ogres tehnikums"/1074 studējošie
Ikšķiles
pašvaldībā
nav
nevienas
augstskolas vai koledžas.
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola/104
audzēkņi uz 29.11.2013.
Uz 10`000 iedzīvotāju Ikšķiles pašvaldībā ir
861 skolēns. Tīnūžu pamatskolā 168
skolēnu, Ikšķiles vidusskolā 693 skolēnu
Kopējais bezdarba līmenis Ikšķiles novadā,
uz 2014. gada aprīli ir 3,2% (jeb 180 pers.).
Dati iegūti no Nodarbinātības valsts
aģentūras. Pēc Nodarbinātības valsts
aģentūras un Centrālās Statistikas pārvaldes
sniegtās informācijas no šiem 3.2% jauniešu
bezdarbnieku skaits vecumā no 15-24
gadiem ir 11.11% (jeb 20 pers.)
Nav datu.

2013. gada pašvaldības vēlēšanās piedalījās
4 jaunieši līdz 25 gadiem, taču neviens
netika ievēlēts.
2013. gadā tās bija 67 personas (jeb 4.8%
Pašvaldības tiesībsargājošo institūciju redzeslokā
no kopējā jauniešu skaita)
esošo jauniešu skaits un procentuālā attiecība pret
Uz 2014. gada martu 21 persona (jeb 1.5%
kopējo jauniešu skaitu
no kopējā jauniešu skaita)
2013. gadā Ikšķiles pašvaldībā noziedzīgo
nodarījumu skaits bija 407, no tiem 67 bija
Jauniešu izdarītie likumpārkāpumi pašvaldībā
jauniešu pārkāpumi.
attiecībā pret kopējo noziedzīgo nodarījumu
Uz 2014. gada martu ir paveikti 99
skaitu
noziedzīgi nodarījumi, no tiem 21 bija
jauniešu pārkāpumi.
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1. Institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni
koordinācija
Jaunatnes likums nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas, piedalās valsts jaunatnes politikas
īstenošanā. Tāpat arī Jaunatnes likumā ir noteikts, ka pašvaldība var izveidot 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.
Jaunatnes lietu speciāliste, 1 persona,
Slodze: pilna slodze
1.1. Noteikta atbildīgā pašvaldības
Darbības teritorija: Ikšķiles novads
persona par darba ar jaunatni
Amata apraksts: skat. pielikumā
koordinēšanu (piemēram, jaunatnes lietu
Galvenās darbības prioritātes: 2014. gadā 1.
Jā
speciālists), kura pienākumi un uzdevumi
Ikšķiles novada jaunatnes stratēģijas 2.
atbilst jaunatnes lietu speciālista
Komunikācijas paplašināšana 3. Ikšķiles
profesijas standartā iekļautajām prasībām
Jauniešu dome 4. Brīvprātīgā darba attīstīšana.
Katru gadu tiek noteiktas no jauna.
Funkcionālā pakļautība: Attīstības nodaļa
Attīstības nodaļa
1.2. Noteikta atbildīgā iestāde (vai
Funkciju apraksts: nav
iestādes struktūrvienība) par darba ar
Daļēji Struktūra: nav
jaunatni īstenošanu un koordinēšanu
Funkcionāla pakļautība: nav
pašvaldībā
Galvenās darbības prioritātes: skat. augstāk.
Amata vietu skaits: 1
Amata apraksts: skat. Pielikums Nr. 1 Jaunatnes
lietu speciālista Amata apraksts un
1.3. Izveidota amata vieta „jaunatnes lietu
Būtiskākie uzdevumi: Pielikums Nr. 2 Profesijas
speciālists” atbilstoši jaunatnes lietu
standarts
speciālista profesijas standartā
Jā
Konkrētie 2014. gada uzdevumi izveidoti
iekļautajam pienākumu un uzdevumu
balstoties uz noteiktajām prioritātēm:
aprakstam
1. Jauniešu stratēģijas izveide
2. Jauniešu mājaslapas izveide
3. Jauniešu domes izveide
4. Brīvprātīgā darba sistēmas izveide
1.4. Nodrošināta jaunatnes lietu
speciālistu apmācība atbilstoši Ministru
Mācības noslēgušās 2014. gada 18. jūnijā.
kabineta noteikumiem „Jaunatnes lietu
Jā
Skat. Pielikums Nr. 3 Nolikums apmācības
speciālistu apmācības kārtība” (ja
attiecināms)
1.5. Noteiktas darbā ar jaunatni iesaistītās
personas (institūcijas) un to kompetence
Nē
Nav
pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanā,
izstrādāta darba ar jaunatni struktūrshēma
1.6. Izveidota un darbojas pašvaldības
Nē
Funkciju apraksts: nav
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jaunatnes lietu konsultatīvā komisija vai
cits mehānisms darbā ar jaunatni
iesaistīto personu sadarbībai atbilstoši
rekomendētam
Uzdevumu aprakstam.

Dalībnieki: nav
Darba kārtības jautājumi un lēmumi: nav

1.7. Izveidota un darbojas pašvaldības
jauniešu dome atbilstoši rekomendētam
uzdevumu aprakstam

Jā

1.8. Regulāri nodrošināta darbā ar
jaunatni iesaistīto personu (jaunatnes lietu
koordinatoru, jaunatnes lietu speciālistu
un jaunatnes darbinieku) dalība
apmācībās, tālākizglītības, neformālās
izglītības pasākumos par jaunatnes
politikas jautājumiem

Jā

Jauniešu dome
Funkciju apraksts: nav
Dalībnieki: ikviens Ikšķiles novada jaunietis
vecumā no 13.-25. gadiem ( t.sk. jaunāki par 13.
gadiem)
Darba kārtības jautājumi un lēmumi: jauniešu
domes valde un jaunatnes lietu speciāliste
sagatavo darba kārtību, visi lēmumi tiek,
pieņemti balsojot, un tos reģistrējot katras sēdes
protokolā.
Sanāksmju biežums un apmeklētība: sēdes
notiek vienu reizi nedēļā, trešdienās plkst. 18:00,
vidējais apmeklējums ir 15-20 pers. Sēdes laiku
iespējams mainīt.
Darbības rezultāti:
- Uz 16.04.2014. sagatavots aktivitāšu
plāns, kura realizāciju nodrošina jauniešu
dome sadarbībā ar jaunatnes lietu
speciālistu.
- Iesaistās lēmumu pieņemšanā un
procesos,
kas
noris
pašvaldībā,
piemēram, dalība fotokonkursu žūrijā,
dažādu
pašvaldības
noteikumu
komentēšana.
Pēc kādiem principiem ievēlēta jauniešu dome:
nav vēlēta
Jauniešu domē darbojas padomes vēlēta valde 7
pers. sastāvā, kura sanāk uz sēdēm 1 reizi nedēļā
pirmdienās (sēdes laiki var tikt mainīti).
Apraksts: apmācību izvēli nosaka pats jaunatnes
lietu speciālists kopā ar personāla daļu un tiešo
vadītāju, vadoties pēc nepieciešamības, laika
iespējām un piedāvājuma.
Līdz 2014. gada martam dalība bijusi Jaunatnes
Starptautiskās Programmu aģentūras (turpmāk
JSPA) organizētās apmācības, piemēram, “Āra
dzīves aktivitātes” 2013. gada septembris,
“Vērtēšana - izvērtēšana” 2014. gada februāris.
Biežums: 4 -5 reizes gadā un Synergy group
organizētajās apmācības “Make it work!”
Lietuva, 2013. gada oktobris. Ikšķiles pašvaldībā
apmeklēts seminārs “Projektu vadība” 32
stundas, dalība kopā ar jauniešiem forumā
“Ievirzi, Latviju”, “Ievirzi, Vidzemi”.
Tēmas: jaunatnes dokumentu sagatavošana un
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1.9. Izveidoti un darbojas jauniešu centri
(jaunatnes iniciatīvu centri) atbilstoši
rekomendētam uzdevumu aprakstam un
darbības principiem

izvērtēšana, āra aktivitātes jauniešiem, mediju
izmantošana darbā ar jaunatni, jaunatnes politika
pašvaldībās, projektu sagatavošana u.c.
Dalībnieku skaits: no pašvaldības piedalās
jaunatnes lietu speciālists 1 persona un jaunieši
1-2 personas.
Centru skaits: 1
Jauniešu centra darbība ir deleģēta biedrībai
„Dzīves skola”, kura LEADER projekta ietvaros
ir izveidojusi Jauniešu un ģimeņu centru Elkšņu
skolā.
Daļēji
Darbības profils: interesēties pie vadītāja Alvis
Krilovskis.

1.10. Ierīkotas un uzturētas publiski
pieejamas vietas fizisko aktivitāšu un
aktīvās atpūtas veikšanai (piemēram,
izveidoti brīvpieejas sporta laukumi,
stadioni, spēļu laukumi, sporta zāles, auto
- moto trases, skeitparki, uzstādīti
basketbola grozi u.c.)

Jā

1.11. Veiktas citas darbības, kas
nodrošina efektīvas institucionālās
sistēmas darba ar jaunatni īstenošanu
pašvaldībās.

Nē

Radīta jauniešu telpa Birzes ielā 33A, Ikšķile,
kurā darbojas Ikšķiles jauniešu dome.
Sporta laukumi: 2 gab. - Lupīnu ielā brīvdabas
sporta laukums un Ikšķiles vidusskolas sporta
laukums.
Pludmales volejbola laukumi: 5 gab. Tīnūžu
pagastā 2 laukumi, 2 laukumi. Ikšķiles stadionā,
1 laukums Ikšķiles pludmalē (privāts).
Hokeja laukumi: 3 gab. (Ikšķiles vidusskolas
stadionā, Tīnūžu pamatskolas, Ikšķiles pilsētas
tirgus laukumā).
Sporta zāles: 2 gab. - Ikšķiles vidusskolas sporta
zāle un Tīnūžu pamatskolas sporta zāle.
Skeitparks: 1gab. - Lupīnu ielā
Ielu vingrotāju laukumi: 2 gab. – Tīnūžu pagastā
un Ikšķiles vidusskolas stadionā.
Tenisa laukums: 1 gab. Ikšķiles pilsētā
Nav informācijas.
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2. 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.
2.1. Izstrādāta un apstiprināta stratēģija vai
cits plānošanas dokuments darbam ar
jaunatni (piemēram, rīcības plāns,
programma u.c.), tā atbilst valsts jaunatnes
politikas plānošanas
dokumentu mērķiem un uzdevumiem.
2.2. Darba ar jaunatni organizēšanas
jautājumi kā sadaļa iekļauta pašvaldības
attīstības programmā (vai citā plānošanas
dokumenta), dokumenta sadaļa atbilst
jaunatnes valsts politikas plānošanas
dokumentu mērķiem un uzdevumiem
2.3.Darba ar jaunatni stratēģijā (vai citā
plānošanas dokumentā) noteikts jauniešu
vecumposms no 13 – 25 gadiem
2.4. Darba ar jaunatni stratēģijā (vai citā
plānošanas dokumentā) identificētas
prioritārās jauniešu mērķa grupas

2.5. Pašvaldībā veikta plānoto pasākumu
pielāgošana konkrētu jauniešu mērķa grupu
vajadzībām

2.6. Pašvaldība regulāri apkopo datus un
izvērtē situāciju attiecībā uz jaunatni

2.7. Jaunatne kā prioritāra mērķa grupa ir
identificēta pašvaldības nozaru politikās,
tajā skaitā izglītības, veselības,
nodarbinātības, sociālās drošības un kultūras
jomās
2.8. Izstrādājot stratēģiju (vai citu
plānošanas dokumentu) darbam ar jaunatni,

Nē

Nav

Nē

Nav

Nē

Nav

Nē

Nav

Pasākumi tiek veikti konkrētās struktūrvienības/
iestādes ietvaros. Piemēram:
- Dienas centrs sadarbībā ar Ikšķiles jauniešiem
organizē nometni “Iespēja” cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām;
- Sociālais dienests organizē Ziemassvētku
Daļēji
pasākumi
maznodrošinātajiem
bērniem/jauniešiem;
- Pašvaldības policija sadarbībā ar Ikšķiles
jauniešiem organizē akcija par atstarotāju
lietošanu;
- Ikšķiles vidusskola sadarbībā ar pašvaldības
policiju organizē drošības dienas skolēniem.
Ikšķiles pašvaldībā 2013. gada rudens semestrī ir
veikts monitorings un noskaidrots indekss jaunatnes
politikas jomās. Tā rezultātā arī izvirzītas 2014. gada
Jā
prioritātes.
2014. gadā veikti Vispārīgie rādītāji darbā ar jaunatni,
kas būs viens no materiāliem stratēģijas sagatavošanā.
Laika posmā līdz 2013. gadam Ikšķiles novada attīstības
vīzija: Iedzīvotāju labklājība, Stipra kopiena labi
pārvaldītā novadā, Novada ilgtspējīga attīstība.
Atsauce
uz:
http://ikskile.lv/attistibasNē
planosana/strategija
Atsevišķi jaunieši, ka mērķa grupa nav
izdalīti.
Nē

Nav
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veiktas konsultācijas ar jauniešiem, jauniešu
iniciatīvu grupām vai jaunatnes
organizācijām
2.9. Izstrādājot stratēģiju (vai citu
plānošanas dokumentu) nozaru politikās,
kuru mērķgrupa ir jaunieši, veiktas
konsultācijas ar jauniešiem, jauniešu
iniciatīvu grupām vai jaunatnes
organizācijām

Līdz šim nav notikušas diskusijas ar jauniešiem par
plānošanas dokumentiem, bet šajā gadā tiks
aktualizācijas process par Ikšķiles pašvaldības
programmas pilnveidi un plānots ietvert sadaļu
Jaunatnes politika.
Daļēji
Jauniešiem ir iespēja līdzdarboties Ikšķiles
pašvaldības domes sēdēs, izteikt viedokli dažādu
dokumentu sagatavošanā, piemēram, Sabiedriskās
kārtības noteikumi, detālplānojums par Lībiešu ielas
izbūvi u.c., kas nodoti sabiedriskai apspriešanai.

3. Pašvaldības budžets darbam ar jaunatni
Efektīvi īstenojot jaunatnes politiku, ieguldītie resursi var nebūt lieli, bet tos ir nepieciešams ieguldīt
mērķtiecīgi, atbilstoši pašvaldības darba ar jaunatni stratēģijai. Šī sadaļas mērķis ir sniegt pašvaldībai
iespēju izvērtēt ieguldītos resursus darba ar jaunatni īstenošanā un salīdzināt izdevumu efektivitāti.

3.1. Piešķirts finansējums darba ar
jaunatni koordinācijai

3.2. Izstrādāts mehānisms jauniešu
iniciatīvu atbalstam konkursa kārtībā,
(piemēram, ikgadēji piešķirts
finansējums vai līdzfinansējums
jaunatnes organizāciju vai jaunatnes
iniciatīvu grupu projektu īstenošanai)

3.3. Pašvaldība noslēgusi sadarbības vai
līdzdarbības līgumu ar jaunatnes
organizāciju

3.4.Nodrošinātas telpas jaunatnes
iniciatīvu grupu vai jaunatnes
organizāciju aktivitātēm (pasākumu
organizēšanai, ikdienas darbībai)

1. 2013. gadā Ikšķiles pašvaldības budžetā piešķirts
finansējums - algots amats jaunatnes lietu
speciālistam darbā ar jauniešiem. Rasts atbalsts
Jā
pasākumu organizēšanai.
2. 2014. gadā Ikšķiles pašvaldības budžetā ir
piešķirts finansējums darbam ar jaunatni.
2014. gada budžetā paredzēts 2500 Euro apmērā (ap 10
projektiem, katram projektam maksimālais finansējums
250 Euro apmērā). Finansējums plānots uz 2014. gada
pēdējo ceturksni.
Martā notikušas projektu apmācības jauniešiem, kurās
tika apgūtas zināšanas kā rakstīt un vadīt projektus.
Jā
Attīstības nodaļas budžetā paredzēts izmaksas biedrībām,
lai sniegtu līdzfinansējumu, kur var pieteikties arī
jaunatnes organizācijas.
Katru gadu pašvaldībā tiek izsludināts Kultūras un sporta
projektu konkurss, lai sniegtu finansiālu atbalstu ideju
realizācijai. Iespēja pieteikties arī jauniešu organizācijām.
Nav noslēgti līgumi, bet ir izstrādāti saistošie noteikumi,
kas attiecas uz biedrībām un organizācijām. Piemēram,
sadarbība notiek ļoti cieši sporta jomā, kur pašvaldības
Daļēji funkcijas ir deleģētas dažādām biedrībām sekojošās
jomās: basketbols, volejbols, futbols, teniss un slidošana.
Līdzdarbība ir projektā par jauniešu un ģimeņu centra
izveidi sadarbībā ar biedrību „Dzīves skola”.
Telpas tiek nodrošinātas pēc pieprasījuma.
Pastāvīgi:
- Biedrība “Soare”, kas pārstāv Ikšķiles jauniešu
kori „Soare” Ikšķiles Tautas namā.
- Biedrībai “Dzīves skola” Elkšņu skolā.
Jā
- Jauniešu telpa (92m) Birzes ielā 33A, kurā
darbojas galvenokārt jauniešu domes pārstāvji.
Telpa ir atvērta vaļā katru darba dienu noteiktas
stundas (laiks var mainīties) un to var apmeklēt
ikviens jaunietis, lai iegūtu dažādus izdales
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3.5. Nodrošināts transports vai cits
līdzīga veida atbalsts (nodrošināti
pakalpojumi) jaunatnes iniciatīvu grupu
vai jaunatnes organizāciju aktivitātēm
(pasākumu organizēšanai)

Jā

3.6. Nodrošināts finansējums jaunatnes
lietu speciālista atlīdzībai (pilna slodze
attiecināma uz novadu pašvaldībām)

Jā

3.7. Jauniešiem samazināta maksa par
pašvaldības noteiktajiem maksas
pakalpojumiem (transporta biļetēm,
ieejas biļetēm kultūras pasākumos,
kinoteātrī utt.)

Jā

materiālus, piekļūtu internetam utt.
Regulāri kursē autobuss, kurš izvadā gan Ikšķiles
vidusskolas, gan Tīnūžu pamatskolas skolēnus pa novadu
un blakus novadiem.
Pēc nepieciešamības (atbalsts pasākuma īstenošanai,
dalībai utt.) organizācijām un biedrībām vai ir iespēja no
pašvaldības saņemt autobusu.
Jaunatnes lietu speciālists – pilnu slodzi apmaksāta no
pašvaldības finansējuma.
Ikšķiles novadā, gandrīz uz visiem pasākumiem, ar
dažiem izņēmumiem ir samazināta ieejas biļešu maksa
šādām iedzīvotāju kategorijām: pensionāri, skolēni un
bērni.
Atsevišķos pašvaldības organizētajos pasākumos,
piemēram, Līgo, Pilsētas svētki, ieeja ir par brīvu.
Jauniešiem iespēja apmeklēt pasākumus bez maksas ir
brīvprātīgā darba ietvaros.
Ikšķiles novada domē nav atbildīgās personas, kura
organizē nometnes, taču pašvaldība sadarbojas un
līdzfinansē dažādas aktivitātes, piemēram, transportu,
telpas utt.
Ikšķiles novadā aktīvi nometnes rīko PII „Ķiparu nams”,
biedrība Igora Miglinieka sporta skola, biedrība “Rasas
krāsas”
2014.gadā projekta ietvaros Sociālais dienests un Vides
fonds Tīnūžu pamatskolā organizē nometni jauniešiem.

3.8. Nodrošināts finansējums bērnu un
jauniešu nekomerciālo nometņu
organizēšanai, jo īpaši jauniešiem ar
mazākām iespējām

Jā

3.9. Pašvaldības finansējums nodrošināts
pašvaldības darba ar jaunatni
institucionālās sistēmas uzturēšanai

Jā

Viens speciālists jaunatnes lietu speciālists.
Budžetā paredzēts finansējums darbā ar jaunatni.

Jā

Pašvaldība atbalsta nevalstiskās organizācijas ar
līdzfinansējuma daļu projektos, kuru mērķis ir jaunatne
un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana. Piemēram,
Elkšņu skolas atjaunošana no ELFLA programmas
LEADER projektiem. Līdzfinansējums IZM monitoringa
projektā, Erasmus+ projektā par atkarībām.

3.10. Pašvaldība piesaista līdzekļus no
valsts institūcijām, Eiropas Savienības,
privātiem fondiem darba ar jaunatni
īstenošanai
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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. Šīs
sadaļas mērķis ir radīt priekšstatu par pašvaldības aktivitātēm informācijas jomā. Sadaļas jautājumi
identificē darbību minimumu, kas veicina efektīvas jaunatnes politikas īstenošanu. Labākas zināšanas un
izpratne par jauniešiem, kā arī informācija jauniešiem ir ne tikai būtisks virziens pašvaldību jaunatnes
politikā, bet arī valsts līmenī ir viens no būtiskākajiem aspektiem, tāpat kā tā ir viena no Eiropas Savienības
sadarbības jaunatnes politikas jomā ietvara prioritātēm.

4.1. Pašvaldība īsteno aptaujas un pētījumus, lai
apkopotu un iegūtu informāciju par jauniešiem
pašvaldībā un darbu ar jaunatni

4.2. Nodrošināta brīvā laika lietderīgas
izmantošanas piedāvājuma un pieprasījuma
izpēte

4.3. Jauniešiem ir pieejama informācija
(informatīvi materiāli, mājas lapas, organizētie
informatīvie pasākumi) par jauniešu iespējām
pašvaldībā (tajā skaitā par brīvprātīgā darba
iespējām, neformālo izglītību, brīvā laika
izmantošanu, projektu iespējām, sociālajiem
jautājumiem), līdzdalības iespējām pašvaldības
darbā, t.sk. lēmumu pieņemšanā;

4.4. Izstrādāts konsultatīvais mehānisms,
nosakot kur un kādā gadījumā jaunietim ir
iespēja saņemt nepieciešamo informāciju,
konsultācijas un palīdzību
4.5. Pašvaldības portālā izveidota sadaļa
jauniešiem (www.pasvaldiba.lv / jaunatne), kur
ietverta aktuālā informācija par pašvaldības

Patlaban Ikšķiles pašvaldībā ir veikta „Ikšķiles
novada jaunatnes politikas indekss’’, tā ietvaros
notika 1. anketēšana, 2. seminārs “Ideāla Ikšķile
superīgam jaunietim” 3. diskusija “Kafija ar
Jā
politiķiem”.
Veicot aptauju par citām pašvaldību interesējošam
tēmām, piemēram, sporta jomas un Dienas centra
pakalpojumi, viena no mērķauditorijām ir jaunieši.
Ikšķiles
novada
pašvaldībā
tika
veikts
pētījums/monitorings „Ikšķiles novada jaunatnes
politikas indekss”, kurā tika noskaidrotas jauniešu
Jā
brīvā laika pavadīšanas iespējas un vēlmes.
Uz 2014. gada jūniju tiek veikta iedzīvotāju
aptauja (t.sk. jaunieši) par sporta un Dienas centra
pakalpojumu dažādošanu.
Aktuālo informācija par pasākumiem, brīvprātīgo
darbu, neformālo izglītību, brīvā laika pavadīšanu
utt. tiek izplatīta: Jaunatnes lietu speciāliste un
jauniešu dome/valde izvieto informāciju Ikšķiles
mājaslapā sadaļā Jauniešiem, @IKjauniesi twitera
kontā, www.draugiem.lv domubiedru grupās
Ikšķile un Ikšķiles jaunieši, par konkrētiem
Daļēji
apsākumiem izliekot plakātus un skrejlapas pie
ziņojuma dēļiem, nosūtot uz jauniešu e-pasta listi,
informējot jauniešu domes sēdēs, izsūtot aktuālo
informāciju izglītības iestādēm, biedrībām.
2014. gadā plānota atsevišķa Ikšķiles jauniešu
portāla izveide, kurā tiks publicēta visa aktuālā
informācija.
Mehānisma nav.
Taču visus jaunieša interesējošos jautājumus var
noskaidrot pie Jaunatnes lietu speciālista, Sociālajā
Nē
dienestā, Bāriņtiesā, Ikšķiles pašvaldības mājas
lapā www.ikskile.lv, Dienas centrā. Pašvaldības
institūcijās darbojas atvērti un zinoši speciālisti,
kuri centīsies atbildēt uz visiem jautājumiem.
Jā, ir izveidota šāda sadaļa, kurā tiek publicēta
Jā
aktuālā informācijas gan par aktuālajiem
notikumiem pasākumiem, gan brīvprātīgo darbu.
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darbu ar jaunatni vai pašvaldība izveidojusi un
uztur jauniešu interneta portālu sadarbībā ar
jauniešiem vai jaunatnes organizācijām

4.6. Pašvaldības darba ar jaunatni interneta
resursos ir iespēja uzdot jautājumus, izteikt
priekšlikumus un saņemt atbildes par
jauniešiem interesējošiem jautājumiem

4.7. Regulāri izveidota darbā ar jaunatni
iesaistīto personu elektroniskā ziņu lapa
4.8. Regulāri apkopota informācija par
pašvaldībā esošajām jaunatnes organizācijām
un jauniešu iniciatīvu grupām
4.9. Vietējos masu medijos atspoguļota
informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā
4.10. Pašvaldības gada pārskatos ir atspoguļota
informācija par darbu ar jaunatni un jaunatnes
politikas attīstību
4.11.Tiek uzturēti interneta sabiedriskā
pieslēguma punkti publiskās vietās, kas ir
pieejami jauniešiem
4.12. Pašvaldībā ir pieejami dati par jaunatni
vecumā no 13-25 gadiem

4.13. Citi pašvaldības pasākumi

Pašvaldība sadarbojas ar jauniešiem un jauniešu
organizācijām, šajā sadaļā publicē visus aktuālos
notikumus.
Uzdot jautājumus un saņemt atbildes interneta vidē
var:
- Rakstot uz e-pastu Jaunatnes lietu
speciālistei;
- Tvitera kontā @IKJauniesi, kurā tiek
Daļēji
publicēta aktuālākā informācijas par
aktivitātēm, kuras ir vērstas uz jauniešiem.
Jautājumus var uzdot arī Ikšķiles oficiālajā
mājaslapā www.ikskile.lv sadaļā “Raksti mums”
un Tūrisma Informācijas centra (turpmāk TIC)
facebook lapā.
Patlaban nav tik daudz ziņu, lai uzturētu atsevišķu
Nē
ziņu lapu. Darbojas e-pastu sistēma.
Patlaban
ir
apzinātas
visas
iespējamās
Daļēji organizācijas, bet netiek veikta konkrēti jaunatnes
organizāciju informācijas apkopošana.
Pašvaldības laikrakstā „Ikšķiles Vēstis” izveidota
sadaļa jauniešiem.
Jā
Regulāri jauniešu aktualitātes tiek atspoguļotas
reģionālajā televīzijā Ogres TV.
Atsevišķi šāda informācija netiek atspoguļota.
Informācija par darbu ar jaunatni līdz šim
Nē
apkopoja Gada pārskatos kopā ar izglītību, kultūru
un sportu.
Jauniešiem internets ir pieejams Ikšķiles
bibliotēkā, TIC un jauniešu telpā Birzes ielā 33A,
Jā
kā arī bezvadu internets ir pieejams kafejnīcā
Rūberts un pašvaldības ēkā.
Eksistē datorprogramma” Personas”, kurā var
Daļēji
atlasīt nepieciešamo informāciju.
Jauniešiem sadarbība ar Uzņēmējdarbības
veicināšanas komisiju ir realizētas un veiktas
sekojošas aktivitātes:
 Dalība
pilsētas
svētkos
radošās
meistardarbnīcas;
 Pēc uzņēmēju komisijas iniciatīvas
Ikšķiles novada stipendiāts programmā
„Go beyond”;
 Tīnūžu pamatskolu realizēta neformālaš
izglītības programma „Jaunieši var!” par
spēļu izstrāde.
Jauniešu domes sēdes ļoti biežiapmeklē kāds
viesis, kas pastāsta kaut ko jaunu, izglīto, tādā
veidā jaunieši uzzina par iespējām, kļūst izglītotāki
par noteiktām tēmām un pastāv iespēja ieteikt un
sadarboties nākotnē. Piemēram, jauniešu domē ir
viesojušies no biedrības Esi brīvs!, Ogres
pašvaldības
„Dziednīcas”
pārstāvis
par
reproduktīvo veselību, biedrības Rasas krāsas un
PPP biedrības Zied zeme pārstāvji.
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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.
Pašvaldības, 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. Tāpat arī viens no
principiem Eiropas Savienības sadarbības ietvara jaunatnes politikas jomā ir „nekas par jauniešiem bez
jauniešiem”. Pašvaldības savā darbībā nodrošina jaunatnes organizācijām un jauniešu iniciatīvu grupām
iespēju iesaistīties jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu apspriešanā pirms to pieņemšanas 6.
5.1.Veikti pasākumi jaunatnes
organizāciju un jauniešu iniciatīvu
grupu veidošanās sekmēšanai
5.2. Pašvaldībā darbojas jauniešu
iniciatīvu grupas (skolēnu un studentu
pašpārvaldes, jauniešu klubi, jauniešu
domes utt.)

5.3. Veiktas konsultācijas ar
jauniešiem, tajā skaitā īstenoti
pasākumi, lai risinātu problēmas ar
jauniešu piedāvātiem inovatīviem
problēmu risinājumiem.

5.4.Pašvaldības savā darbībā nodrošina
jaunatnes organizācijām un jauniešu
iniciatīvu grupām iespēju iesaistīties
jaunatnes politiku un jauniešu dzīvi
ietekmējošu lēmumu apspriešanā
pirms to pieņemšanas
5.5.Pašvaldības organizē godināšanas
pasākumus savas teritorijas jaunatnes
organizācijām un aktīvākajiem
jauniešiem vai arī godina savas
pašvaldības aktīvākos jauniešus citu
svinīgu pasākumu ietvaros (piemēram,
pilsētas svētkos).
5.6.Pašvaldība veicina jauniešu
pieredzes apmaiņas aktivitātes

Jā

1. Nodrošināts līdzfinansējums projektu konkursos.
2. Sniedz iespēju izmantot telpas un infrastruktūru
pasākumu organizēšanai.

Jā

Pašvaldībā darbojas Ikšķiles vidusskolas
pašpārvaldes un Ikšķiles jauniešu dome.

Jā

Konsultācijas un pasākumi tiek veiktas regulār:
1. Uzņēmējdarbības veicināšanai:
- notiek sadarbība ar Uzņēmējdarbības veicināšanas
komisiju;
- Attīstības nodaļa sniedz konsultācijas jaunajiem
uzņēmējiem;
- Organizēts seminārs “projektu vadība” vietējiem
uzņēmējiem, tai skaitā jaunajiem uzņēmējiem;
- Maģistra darba praktiskā daļa izstrādāta sadarbībā
ar Ikšķiles pašvaldību problēmas risināšanai.
2. Pašvaldība piedāvā prakses vietas studiju laikā.
3. Attīstības nodaļa vairākkārtīgi veikusi jauniešu
iniciatīvu apkopošanu – anketas, tikšanās skolās
utt.
4. Reizi pusgadā notiek diskusija “Kafija ar
politiķiem”

Jā

Pašvaldībā līdz šim netika īstenoti tādi pasākumi, kuru
vienīgā mērķauditorija ir jaunieši. Bet pašvaldība veicina
jauniešu līdzdarbību.
Izveidota Jauniešu dome, kas ir tiešākais instruments, kā
līdzdarboties lēmumu pieņemšanā.

Jā

Tiek apbalvoti jaunieši pašvaldības organizētajās Gada
balvās par sasniegumiem sportā, kā arī skolās tiek
pasniegtas naudas balvas teicamniekiem.

Jā

Pašvaldībai noslēgts sadarbības līgums sporta un
izglītības jomā ar vairākām pašvaldībām – Sigulda,
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skolēnu

Olaine, Salaspils u.c., kā arī sadraudzības pilsētu Stoļinu,
Baltkrievijā.
Patlaban jaunatnes jomā nav izstrādāta programma, taču
tā tiks veidota un iekļauts punkts par sadarbību dažādos
līmeņos.
Vietējā līmenī sadarbība līdz šim (uz 2014. gada maijs)
notikusi:
- Ar Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu
programmas Erasmus+ projekta sagatavošanā;
- Notikušas Jauniešu apmācības ar Olaines un
Salaspils pašvaldībām;
- Elkšņu skolā strādājošie brīvprātīgie no Itālijas un
Austrijas piedalījušies Brīvprātīgā darba pieredzes
stāstu vakarā.
Starptautiskā sadarbība:
- Dienas centra un jauniešu organizētajā nometnē
piedalījās jaunieši no Baltkrievijas.

jaunatnes politikas jomā (piemēram,
vietējā, reģionālā, nacionālā vai
starptautiskā mērogā).

5.7. Organizēti ikgadēji forumi,
jaunatnes nedēļas, konferences darbā
ar jaunatni iesaistītajām personām,
iesaistot jaunatnes organizācijas vai
jauniešu iniciatīvu grupas

5.8. Pašvaldība īsteno projektus
sadarbībā ar jaunatnes organizācijām
vai jauniešu iniciatīvu grupām

5.9. Pašvaldības deputāti iniciē vai
piedalās diskusijās ar jauniešiem par
darba ar jaunatni jautājumiem

5.10. Jaunatnes organizāciju pārstāvji
ir iekļauti komisiju un darba grupu
sastāvā, kur tiek izskatīti jaunatnes
politiku ietekmējoši jautājumi

5.11. Citas darbības, kas veicina
jauniešu līdzdalību un iniciatīvu
īstenošanu.

Nē Nav

Jā

Jā

Vairums no sadarbības organizācijām nedarbojas Ikšķilē,
bet projekts tiek īstenots Ikšķilē:
- Sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu „Go beyond”
Ikšķiles novada stipendiāts;
- Sadarbībā ar biedrību Next organizēta diskusija
“Kafija ar politiķiem”.
- Pašvaldības līmenī liela daļa neformālo pasākumu
notiek biedrības “Dzīves skola” telpās.
Reizi pusgadā notiek diskusija “Kafija ar politiķiem”;
Ikšķiles jauniešu domi apmeklējusi priekšsēdētāja
vietniece;
Pašvaldība un domes deputāti piedalās “Ēnu dienās”;
Domes deputāti, kuri savā profesionālajā jomā ir saistīti ar
jaunatni, iesaistās dažādās diskusijās, piemēram,
uzņēmējdarbības veicināšanas komisija iniciē dažādas
sadarbības ar jaunatnes jomu.

Patlaban tas netiek darīts.
Nē Katram jaunietim ir tiesības apmeklēt domes komisijas
/komitejas vai domes sēdes.

Jā

Pirmkārt, sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm un
struktūrvienībām pašvaldības līmenī, piemēram:
- Kultūras un sporta nodaļu - dalība esošajos
pasākumos, kā mākslas dienas, ģimenes dienas,
pilsētas svētki
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TIC sadarbība organizējot fotokonkursu un iekļaut
jauniešu domes pārstāvi žūrijā,
- Sadarbība ar novada skolām organizējot
pasākumus, kā Mīlestības balle, pēdējā skolas
diena “Ghetto Games” un “Ghetto Games KIDS”
un neformālās izglītības integrēšana skolu
programmās.
Otrkārt, sadarbība ar dažādām organizācijām un
biedrībām viņu veidotajos pasākumos, līdzdarbojoties kā
brīvprātīgajiem vai ideju ģeneratoriem, piemēram, Rasas
krāsas organizētā izstāde, Ikšķiles velo klubs
Riteņbraukšanas sacensības, Ikšķiles Kultūras biedrība
Daugavas svētku organizēšana u.c.
-

6. Jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana
Pašvaldības atbalsts jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai ir būtisks uzdevums, kas jāīsteno
pašvaldībai, jo jauniešu bezdarbības rezultātā var tikt veicinātas tādas negācijas kā jauniešu antisociāla
uzvedība, noziedzība, atkarības problēmas un citas pašvaldības attīstībai nevēlamas parādības.
Jaunatnes politikas kontekstā lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas ir jauniešu ārpus formālās
izglītības, ģimenes un darba tirgus aktivitātes ar mērķi veicināt jauniešu personības izaugsmi,
piemēram, jauniešu brīvprātīgais darbs vai neformālā izglītība. Jaunatnes brīvā laika kvalitatīvai
izmantošanai ir būtiski, lai jauniešiem neatkarīgi no mantiskā stāvokļa 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, svarīgi attīstīt jauniešu iemaņas un prasmes, lai ļautu
jauniešiem nākotnē iekļauties darba tirgū, veidot ģimenes un kļūt par pilnvērtīgiem un aktīviem
pilsoniskās sabiedrības locekļiem. Tādējādi pašvaldības atbalsts jauniešu brīvā laika lietderīgai
izmantošanai ir ne tikai jauniešu, bet arī pašvaldības attīstības interesēs. Šīs sadaļas mērķis ir radīt
pārskatu par pašvaldības atbalstu un līdzdalību jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju
nodrošināšanā. Valsts un pašvaldības veicina jauniešu neformālo izglītību, brīvprātīgo darbu, fiziskās
aktivitātes un iesaistīšanos kultūras dzīvē kā būtiskus brīvā laika lietderīgas izmantošanas veidus.

6.1. Pašvaldība organizē nometnes
jauniešiem, jo īpaši jauniešiem ar
mazākām iespējām

6.2. Pašvaldības īsteno pasākumu
kopumu jauniešu sociālās
atstumtības mazināšanai,
piemēram, atbalsta organizācijas,
kas veicina sociālās atstumtības
mazināšanos
6.3. Pašvaldība veicina jauniešu

Jā

Jaunatnes lietu speciālistam un Ikšķiles jauniešiem
sadarbībā ar Dienas centru 204. gada jūnijā pirmo reizi
notika radošās un sporta dienas cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Pašvaldība
labprāt
sadarbojas
ar
dažādām
nevalstiskajām organizācijām, kuras vēlas rīkot
nometnes, labprāt ir gatava palīdzēt, piemēram, ar
transportu.

Sociālais dienests un Dienas centrs piedāvā šādiem
Daļēji jauniešiem dažādus pasākumus, kuros tiek veicināta
viņu iesaiste sociālajā dzīve, taču šādi pasākumi ir reti.
Jā

Apraksts - neformālās izglītības projekti:
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neformālās izglītības iespējas,
atbalstot un popularizējot jauniešu
neformālās izglītības projektus un
pasākumus, tajā skaitā atbalstot
informatīvu pasākumu īstenošanu
skolās par jauniešu neformālo
izglītību

Apmācības “Out of frame ”sadarbībā ar citām
pašvaldībām par līdzdalību, līderismu, komandas
darbu.
Dalībnieku (projektu īstenotāju) skaits: 24 pers.
- Apmācības novada jauniešiem par projektu
sagatavošanu.
Dalībnieku (projektu īstenotāju) skaits: 8 pers.
-

Pašvaldībā ir iespēja veikt brīvprātīgo darbu un krāt
stundas, lai saņemtu apliecinājumu.
Dalībnieku (projektu īstenotāju) skaits: uz 2014. gada
jūniju vairāk kā 40 pers.
2014. gadā ziemas semestrī Tīnūžu pamatskolā realizēts
neformālās izglītības projektu „Jaunieši var!” par
spēļu izstrāde.
Dalībnieku (projektu īstenotāju) skaits: apmēram 10
pers.

6.4. Pašvaldība atbalsta izglītojošu
semināru organizēšanu jauniešiem
(piemēram, seminārus jauniešu
domei)

6.5. Pašvaldība atbalsta jauniešu
brīvprātīgo darbu, nodrošinot
jauniešiem brīvprātīgā darba
iespējas pašvaldībā
6.6. Pašvaldība atbalsta jauniešu
brīvprātīgā darba organizētājus
(jaunatnes organizācijas,
pašvaldības iestādes, komersantus
utt.)
6.7. Pašvaldība iesaista jauniešus
sabiedriski lietderīgā darbā un
kopējās iedzīvotāju iniciatīvās
(piemēram, talkas)

Jā

Tāpat tiek izvietota informācija un informēti jaunieši par
citiem neformālās izglītības projektiem ārpus Ikšķiles
pašvaldības, piemēram, vienaudžu izglītotāju kursi,
dalība nometnēs u.c.
Jā atbalsta gan finansiāli, gan nodrošinot telpas un
lektorus.
Piemēram, seminārs „Ideāla Ikšķile ideālam jaunietim”,
kurā tika apspriestas visdažādākās tēmas sākot ar
vietām, kuras būtu jāattīsta pašvaldībai līdz dažādiem
uzdevumiem, kuru mērķis bija likt pašiem jauniešiem
saprast, ko viņi vēlas, cik liels spēks ir komandas
darbam, un to, ka līdzdarbojoties var panākt daudz.

Jā

Jā,
izveidota
brīvprātīgā
http://ikskile.lv/brivpratigais-darbs

darba

sistēmā:

Jā

Jā, pašvaldība atbalsta, un pati organizē pasākumus,
kuru organizēšanā piedalās brīvprātīgie.

Jā

Jā, šogad jauniešu dome sadarbībā ar pašvaldību „Lielās
talkas” ietvaros strādāja Ikšķiles pašvaldībā. Kopumā
pašvaldība cenšas iesaistīt iedzīvotājus gan talkās, gan
citās akcijās, piemēram, labdarības akcijās.

6.8. Pašvaldības īstenotie pasākumi
Ir tikai daļēji pieejami un pašvaldība katru gadu veic
brīvā laika lietderīgai izmantošanai Daļēji darbus,
lai
pielāgotu
gan
pašvaldības
un jaunatnes politikas
iestādes, gan brīvā laika pavadīšanas vietas cilvēkiem ar
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infrastruktūra ir piemērota
jauniešiem ar mazākām iespējām

6.9. Nodrošina interešu izglītības
un profesionālās ievirzes izglītības
programmu pieejamību,
iesaistīšanos rajona un valsts
mēroga pasākumos

Jā

īpašām vajadzībām, tādejādi regulāri uzlabojot
situāciju kopumā.
Šobrīd pašvaldībā darbojas mobilā brigāde.
Pašvaldība nodrošina bezmaksas transportu. Pašvaldība
atbalsta iniciatīvas, ja tās ir izstrādātas un pamatotas.
Ikšķilē ir atvērta Mūzikas un mākslas skola, kurā var
mācīties bez vecuma ierobežojuma.
SPORTS (TĪNŪŽOS UN IKŠĶILĒ):
Trenēties var doties pie jebkuras novada komandas,
vispirms vienojoties par dalību treniņos ar treneriem vai
sporta metodiķi Sanitu Tauriņu.
• Sieviešu volejbola komanda "Ikšķile"
kontaktpersona: Inese Auziņa tel.27899610
• Vīriešu volejbola komanda "Tīnūži"
kontaktpersona: Raivis Kābelis tel. 29361253
• Florbola komanda "Ikšķile"
kontaktpersona: Gvido Tauriņš tel.29240921
www.ikskileflorbols.ucoz.lv
• Jauniešu basketbola komanda "Ikšķile I"
kontaktpersona: Aigars Čavars tel. 26414489
• Jauniešu basketbola komanda "Ikšķile II"
kontaktpersona: Mikus Jačmenkins tel. 29993542
• Basketbola komanda "Bekens/ Tīnūži"
kontaktpersona: Jānis Zariņš tel.29442587
• Veterānu basketbola komandas
"Ikšķile" K40+; K45+; K50+; K55+; K60+
kontaktpersona: Agris Grīnbergs tel.29714362
• Šaha turnīru organizators
Kontaktpersona: Romualds Bruzgulis tel.29986275
• Futbola komanda "FK Tīnūži"
kontaktpersona: Jānis Senkāns tel. 22492444
www.fk-tinuzi.ucoz.lv
• Novada komanda XTEAM IKŠĶILE
kontaktpersona: Jānis Dreiškins tel. 29485569
• Komanda "Izturība"
kontaktpersona: Alvis Krilovskis tel. 29108861
• Velokomanda "Ikšķile"
kontaktpersona:Raimonds Romanovskis tel.29217368
• Skijoringa komanda
"Elkšņi" / Ikšķile"
kontaktpersona: Rihards Zveja tel.29233782
• Biedrība Daiļslidošanas klubs "Slidotprieks"
kontaktpersona: Edgars Siliņš tel. 26551111
www.slidotprieks.lv
• Biedrība "Igora Miglinieka sporta skola"
Kontaktpersona - Renate Velga Guslens tel.29491884
www.imsports.lv
• Biedrība "BSSC "Ikšķile""
kontaktpersona: Andis Paulovičs tel. 29283900
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DIENAS CENTRS:
• Vingrošana jauktajām grupām, 2x nedēļā, otrdienās
(17:00-18:00) un piektdienās (15:00-16:00), dalības
maksa 0.50LVL
IKŠĶILES TAUTAS NAMS:
Bezmaksas
• Jauniešu koris "Soare" - pirmdienās un ceturdienās
19:00 - 21:00
• Jauniešu deju kolektīvs "Spole" - trešdienās 19:30 21:30, svētdienās 18:30 - 20:30 (Peldu 2)
• Amatierteātris - ceturdienās 19:00 - 21:00
• Sieviešu vokālais ansamblis "Nona" - otrdienās 19:00 21:00 (Kalēju 2)
Maksas nodarbības:
• Sporta dejas - pirmdienās 16:30 - 19:00, trešdienās
15:15 - 19:00, piektdienās 16:00 - 20:30
• Pilates - otrdienās 19:15 - 2015, ceturdienās 18:00 19:00
• Deju studija "Teixma" - otrdienās un piektdienās 17:00
- 19:00
• Argentīnas tango - ceturtdienās 19:30 - 21:30 (Peldu 2)
• Vokālais ansamblis "Grams" - trešdienās 21:00 - 23:00
TĪNŪŽU TAUTAS NAMS:
Bezmaksas:
• Jauniešu teātris „Āķis”
• Audēju interešu grupa (pagaidām top)
• Interešu grupa, kurā iespējams apgūt dažādus
instrumentus, Normunds Sauleskalns (top mazais Big
Bands)
• Lasītāju klubs „Āķītis” kopā ar Tīnūžu bibliotēku
IZGLĪTĪBA:
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas īstenotās interešu
izglītības programmas, kuras var apmeklēt ikviens
interesents
1.Mākslas studiju programma „ZĪDA
APGLEZNOŠANA”
2.Mākslas studiju programma „KERAMIKA”
3.Interešu izglītības programmas „MŪZIKAS
STUDIJAS” programma „ĢITĀRAS SPĒLE”
4.Interešu izglītības programmas „MŪZIKAS
STUDIJAS” programma ‘’SITAMINSTRUMENTU
SPĒLE”
5.Interešu izglītības programma „MŪZIKA”
6.Interešu izglītības pieaugušo mākslas studiju
programma „GLEZNOŠANA”
7.Interešu izglītības pieaugušo mākslas studiju
programma „GRAFIKA”
8.Interešu izglītības programmas „MŪZIKAS
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6.10. Pašvaldība organizē sporta
aktivitātes

6.11. Pašvaldība organizē
bezmaksas vai dotē kultūras
pasākumus un aktivitātes,
nodrošina saturisko pulciņu un
iniciatīvu grupu darbību
6.12. Pašvaldība iesaistījusies
starptautiskās jaunatnes struktūrās
(tīklos – piemēram UBC, BSSSC)
vai projektos jaunatnes politikas
jomā

Jā

STUDIJAS INSTRUMENTA SPĒLĒ”
9.Interešu izglītības programmas „MŪZIKAS
STUDIJAS DZIEDĀŠANĀ”
Par
Ikšķiles
novadā
pieejamiem
laukumiem:
Ikšķiles vidusskolas lielā, mazā un trenažieru zāle,
stadions ar futbola, basketbola un volejbola laukumiem,
kā arī viss vieglatlētikai un papildus nepieciešamā sporta
infrastruktūra (zviedru trepes, balansa stieni, u.c.) tenisu
spēlē
lielajā
zālē.
Tīnūžos ir tikai lielā sporta zāle, kur ir iespējams teniss,
florbols, basketbols, futbols, volejbols u.c. Ārpusē ir
neliels stadions ar asfaltētu celiņu, vienu strītbola grozu,
bet ir paredzēts veikt iepirkumu par papildus sporta
inventāra uzlabojumiem. Ziemā stadionu pārtaisa par
hokeja
laukumu.
Ikšķiles centrā atklātais ledus laukums ir starp daudz
stāvu māju pagalmā, kurš vasarā ir gruntētais tenisa
laukums.
Ikšķiles novadā arī atrodas Vidzemes ledus halle, lai gan
tā
ir
praktiski
Ogres
pilsētas
teritorijā.
Plašs pielietojums ir Ādamlaukam, kur atrodas gan
futbola laukums ar brīvi pieejamiem metāla vārtiem, gan
arī skeitparku un teilparku.

Jā

Pasākumi, kuros piedalās skolēni tiek rīkoti bez maksas.
Pašvaldība lielāku akcentu liek uz transportu, respektīvi,
to organizējot bez maksas. Pašvaldība daļēji dotē sporta
aktivitātes, kultūras pasākumus utt.

Nē

Nav

7. Jauniešu sociālā aizsardzība
Pašvaldībām ir jānodrošina jauniešiem sociālie pakalpojumi, papildus tam pašvaldībās ir jāveicina
jauniešu sociālā iekļaušanās, īpaši jauniešu no sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām. Tas ir,
pašvaldībai ir 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. Sadaļas mērķis ir pārskats par pašvaldības aktivitātēm
sociālās atstumtības mazināšanai, kā un vai tiek veicināta jauniešu iekļaušanās, kāds ir pašvaldības
atbalsts jauniešiem ar mazākām iespējām.
7.1. Pašvaldībā ir izveidota atbalsta sistēma

Jā
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Nokļūšanu

līdz

pakalpojuma

sniedzējam

jaunajām ģimenēm krīzes situācijās,
piemēram, ģimenes atbalsta vai krīzes centri
vai tiek nodrošināta palīdzība nokļūšanai uz
tuvākajiem krīzes centriem.

7.2. Pašvaldība sniedz atbalstu jauniešiem
un viņu izveidotajām jaunajām ģimenēm,
tajā skaitā mājokļa jautājumos.
7.3. Pašvaldība apzina riskus, kas ietekmē
jauniešu sociālo drošību
7.4. Pašvaldība sniedz sociālos
pakalpojumus un pabalstus jauniešiem, kas
ir papildus likumos un Ministru kabineta
noteikumos noteiktajām obligātajām
prasībām

7.5. Pašvaldības iestādes ir pieejamas
jauniešiem ar kustību traucējumiem.

7.6. Pašvaldībā ir nodrošināts vismaz viens
sociālā darba speciālists uz 1000
iedzīvotājiem. Pašvaldībās ar iedzīvotāju
skaitu virs 3000 iedzīvotājiem – ir izveidots
sociālais dienests, tam ir izstrādāts sociālo
pakalpojumu attīstības plāns un kvalitātes
novērtēšanas sistēma par pašvaldības
nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem;

7.7. Pašvaldība jauniešiem nodrošina
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus (dienas centri, patversmes
u.c.);

7.8. Tiek veicināta dzimstības uzlabošanās,

nodrošina pašvaldībai. Tuvākais krīzes centrs
„Laipas” atrodas Ogrē. Tas ir domāts
vardarbībā cietušiem bērniem un jauniešiem.
Taču, ja ģimenēm ir kādas problēmas, Ikšķiles
atbildīgās institūcijas, savos kompetences
ietvaros, cenšas palīdzēt rast risinājumu,
piesaistot
nevalstiskās
organizācijas,
piemēram, Asociācija Ģimene u.c.
Īpaši pabalsti jauniešiem kā mērķgrupai nav
paredzēti. Kā arī Jauniešiem īpaša dzīvokļu
piešķiršanas kārtība nav paredzēta un īpašas
Daļēji jauniešu sociālās dzīvojamās mājas novadā nav
izveidotas.
Ir paredzēts atbalsts jaunam ģimenēm - bērna
piedzimšanas pabalsts 143Eur apmērā.
Nē

Jā

Nav dati
Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība tiek
sniegta atbilstoši pašvaldības saistošajiem
noteikumiem. Kritēriji, pēc kuriem izvērtē
personas atbilstību palīdzības saņemšanai, tiek
noteikti pilnīgi pēc citiem principiem nevis pēc
atbilstības kādai no vecuma grupām. No tā var
secināt, ka atsevišķi jaunieši netiek vērtēti, to
dara pamatā pēc ģimenes situācijas.
Pašvaldības iestādes ir tikai daļēji pieejamas
jauniešiem
ar
kustību
traucējumiem.

Atsevišķām pašvaldības iestādēm ir ierīkotas
Daļēji uzbrauktuves, bet ar katru gadu šī situācija tiek

uzlabota.
Pašvaldībā darbojas mobilā brigāde, kura
nepieciešamības gadījumā nogādā personu.

Jā

Sociālos pakalpojumus pašvaldībā sniedz
Dienas centrs (multifunkcionāls), kas ir pilnīgi
patstāvīga institūcija. Lai arī šī institūcija ir
neatkarīga tā, sadarbojas ar Ikšķiles Sociālo
dienestu, lai kopēji risinātu iedzīvotāju
problēmas.

Pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem gan sociālo
aprūpi, gan sociālo rehabilitāciju. Sniedzot šos
pakalpojumus, individuāli tiek vērtētas personu
vajadzības un sniegti tiem atbilstoši
Jā
pakalpojumi. Netiek izdalītas kādas atsevišķas
iedzīvotāju grupas. Kā, piemēram, pašvaldība
nodrošina psihologa palīdzību, dažādas atbalsta
grupas, palīdzību vecajiem ļaudīm – apdarīt
mājas darbus, aizvest pie ārsta utt.
Daļēji Paredzēts atbalsts jaunam ģimenēm - bērna
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materiāli vai kā citādi atbalstot jaunos
vecākus;
7.9. Attīstīti sociālie pakalpojumi
jauniešiem, kas atgriezušies no ieslodzījuma
vietām

Jā

piedzimšanas pabalsts 143Eur apmērā.
Ikšķiles Dienas centrs rīko nodarbības
jaunajām māmiņām.
Gada laikā no ieslodzījuma atbrīvojas kādas 23 personas. Jebkurai no tām tiek sniegts
psihosociāls atbalsts un nepieciešamības
gadījumā izstrādāts sociālās rehabilitācijas
plāns, kas ir sociālā darba sastāvdaļa.

8. Sabiedriskā kārtība un drošība, jauniešu rīcības atbilstība tiesiskajām vai
tikumiskajām normām
Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošu vidi pašvaldības iedzīvotājiem.
Praksē liela daļa jaunieši, kuriem netiek nodrošinātas iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku, it īpaši
reģionos ar zemu privātā sektora brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvājumu, lieto atkarību izraisošās
vielas, pulcējas sabiedriskās vietās (pieturās, pie māju kāpņutelpām) un visbiežāk uzvedas antisociāli,
traucējot sabiedrisko kārtību, bieži izdarot likumpārkāpumus. Tāpat pašvaldībai ir nepieciešams
veicināt preventīvo darbību drošas vides veidošanā, informējot jauniešu par viņu tiesībām,
pienākumiem, kā arī organizējot preventīvos pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.
Tādējādi sadaļas mērķis ir ne tikai radīt pārskatu par pašvaldības noziedzības līmeni un pašvaldības
preventīvajām aktivitātēm, bet arī sniedzot iespēju izvērtēt pašvaldības ieguldījuma darbam ar jaunatni
ietekmi uz jauniešu noziedzības rādītājiem pašvaldībā ilgtermiņā pēc atkārtota izvērtējuma veikšanas.

8.1. Pašvaldība īsteno pasākumu
kopumu jauniešu noziedzības un
atkarību mazināšanai

Jā

8.2. Veikti pasākumi, lai informētu
par antisociālas uzvedības sekām,
jauniešu pienākumiem un tiesībām

Jā

8.3. Pašvaldība veic reidus jauniešu
atpūtas vietās, veikalos sadarbībā ar
jauniešiem, jauniešu iniciatīvu
grupām vai jaunatnes organizācijām

Jā

Preventīvais darbs ar jauniešiem ir sociālā pedagoga
kompetence. Šobrīd katrā novada skolā ir 1 sociālais
pedagogs. Arī skolas psihologs strādā ar atkarībām.
Pašvaldības policijā ir darbinieks darbā ar jaunatni,
tādēļ policija iegulda darbu informējot, pašus
jauniešus nākot uz skolām, stāstot par kārtību un
drošību.
Skolā darbojas vecāku biedrība, kas organizē dažādus
izglītojošus un informatīvus pasākums sadarbībā ar
pašvaldību. Piemēram, diskusija “Stop!Spaisam
Ikšķilē”.
Ar šīm aktivitātēm nodarbojas Ikšķiles skolu sociālie
pedagogi un psihologi. Skolās tiek izlikti informatīvie
materiāli par šādas darbības sekām. Klasēm tiek
rīkotas audzināšanas stundas, kuru laikā tiek izradīti
dažādi videomateriāli par jauniešu tiesībām, dzīvi,
skolu, antisociālo darbību utt.
Jauniešu domes sēdē viesojās dažādas personas, kas
izglīto jauniešus, piemēram, pašvaldības jurists,
speciālists par reproduktīvo veselību, skolas
psihologs. Tādā veidā tiek veicināta diskusija un
izglītoti jaunieši.
Ar šo nodarbojas Reģionālā pašvaldības policija, tajā
strādā arī nepilngadīgo lietu inspektors, kura
pienākumos ir darbs ar likumpārkāpumu prevenci.
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8.4. Pašvaldībā kā audzinošā rakstura
piespiedu līdzekli tiek piemērots
sabiedriskais darbs nepilngadīgajiem
jauniešiem par huligānismu, zādzību,
krāpšanu u.c.
8.5. Īstenotas aktivitātes jauniešu
vardarbības mazināšanai
8.6. Veikts individuāls profilaktisks
darbs ar nepilngadīgajiem
likumpārkāpējiem, tos iesaistot
vairāk sociālās korekcijas un sociālās
rehabilitācijas programmās
8.7. Veikti preventīvi pasākumi,
izglītojot jauniešus par iespējamiem
apdraudējumiem ceļu satiksmē un to
novēršanu.
8.8. Analizēti cēloņi, kas izraisa
bērnu un jauniešu klaiņošanu un
nelietderīgu (kaitniecisku) brīvā laika
pavadīšanu;
8.9. Pašvaldībā tiek īstenotas
aktivitātes jauniešu klaiņošanas
mazināšanai
8.10. Izglītības iestādēs organizēta
apmācība „Sabiedrības drošības
pamati” fakultatīvo nodarbību
ietvaros

Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus ir tiesīga
piemērot gan tiesa, gan Administratīvā komisija.
Jā
Piespiedu līdzekļi ir dažādi ( ne tikai sabiedriskais
darbs). Taču šādus līdzekļus var piemērot tikai pēc
administratīvā protokola sastādīšanas.
Tas būtu skolu un pašvaldības policijas sadarbības
Daļēji rezultāts. Preventīvais darbs ir gan sociālā pedagoga,
skolas psihologa, gan policijas darbības lauks.
Nepilngadīgie likumpārkāpēji ir Valsts policijas
nepilngadīgo
lietu
inspektora
uzskaitē.
Jā
Nepieciešamības gadījumā viņš par to informē
Bāriņtiesu un Sociālo dienestu. Sociālais dienests
sastāda sociālās rehabilitācijas plānu.
Regulāri skolās tiek skolēniem stāstīts par ceļu
satiksmi, Reģionālā pašvaldības policija regulāri veic
reidus un skaidro atstarotāju nozīmi un to lietošanas
Jā
nepieciešamību. Skolā notikušas akcijas “Drošības
diena” un sadarbībā ar policiju par atstarojošo
elementu lietošanu diennakts tumšajā laikā.
Nē

Nē

Nē

Tiek veikts sociālais darbs ar nelabvēlīgām ģimenēm.
Atsevišķi ar jauniešiem darbs nenotiek.
Šādas aktivitātes netiek veiktas. Ar klaiņošanu cenšas
nodarboties Sociālais dienests, runājot ar ģimenēm un
skolām. Nav dati par klaiņojošie jauniešiem.
Sabiedrības drošības pamati fakultatīvo nodarbību
ietvaros nav organizēti. Fakultatīvo nodarbību
priekšmetus nosaka mācību programmas, mācību
pārziņi. Fakultatīvās nodarbības notiek mācību
procesa paredzēto stundu ietvaros.

9. Jauniešu nodarbinātība
Jauniešu dzīves kvalitātes veicināšanas viens no būtiskiem aspektiem ir nodarbinātība, kas ieņem
būtisku lomu jaunatnes politikas kontekstā ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā. Piemēram,
Eiropas Jaunatnes pakta, kas pieņemts Eiropadomē ar mērķi veicināt Lisabonas stratēģijas mērķu
sasniegšanu, viens no būtiskākajiem rīcības virzieniem ir īpaši uzraudzīt politiku attiecībā uz jauniešu
integrāciju darba tirgū. Papildus tam ikviena pašvaldība ir ieinteresēta veicināt jauniešu nodarbinātību,
īpaši jauno uzņēmēju darbību, pašvaldībā, nodrošinot pašvaldības attīstību. Viena no būtiskākām
problēmām, kas veicina bezdarba līmeņa pieaugumu jauniešu vidū, ir pieredzes un nepieciešamās
kvalifikācijas trūkums. Līdz ar to pašvaldībai ir ne tikai jānodrošina jauniešu nodarbinātības iespējas,
bet arī jānodrošina apstākļi, lai jaunieši varētu iegūt nepieciešamo pieredzi un prasmes, kas jauniešiem
nodrošinās nākotnes iespējas un integrāciju darba tirgū. Pašvaldības spēja piesaistīt jauniešus vietējam
darba tirgum veicina pašvaldības ekonomisko un sociālo rādītāju uzlabošanos.
9.1. Pašvaldībā tiek nodrošinātas
vasaras darbu un citu sezonālo darbu
iespējas skolēniem. Pašvaldība

Jā

Tiek nodrošināts, bet ir ļoti liels pieprasījums, tomēr
tam ir ierobežots budžets algām un piemērota darba
trūkums, bet plānots nodarbināto pusaudžu skaitu
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atbalsta Nodarbinātības valsts
aģentūras aktivitātes

9.2. Pašvaldība nodrošina prakses
vietas jauniešiem pašvaldības iestādēs
un vietējos uzņēmumos
9.3. Pašvaldības nodrošina atbalstu
jaunajiem uzņēmējiem (materiālais vai
nemateriālais atbalsts, darbojas
uzņēmējdarbības informācijas centrs,
ir algots speciālists esošo un
potenciālo uzņēmēju konsultēšanai
u.c.)
9.4. Pašvaldībā tiek veicināta skolēnu
iesaistīšanās skolēnu mācību firmu
aktivitāšu programmā, kā arī tiek
atbalstīta skolēnu mācību firmu
darbība
9.5. Pašvaldība līdzdarbojas skolēnu
„Ēnu dienu” pasākumos
9.6. Pašvaldība veic pasākumus
sociālā riska grupu jauniešu un
jauniešu ar mazākām iespējam
integrācijai darba tirgū
9.7. Citi pasākumi un aktivitātes, kas
veicina jauniešu nodarbinātību un
komercdarbību

9.8. Tiek pastāvīgi organizēti semināri
vai cita veida informatīvie pasākumi
par esošo un potenciālo komersantu
iespējām attīstīt komercdarbību.
9.9. Iedzīvotājiem ir veiktās
apmācības par rīcību un veicamajiem
aizsardzības pasākumiem ugunsgrēka
un katastrofu gadījumos

Jā

Jā

Nē

nākotnē palielināt. 2013.gada vasarā katru mēnesi
strādāja 8 nepilngadīgie vecumā no 13 līdz 17 g.
(bibliotēkā
un
INPSIA
"Ikšķiles
māja"
labiekārtošanas darbos). Tā kā bērni drīkst strādāt
tikai no mācībām brīvajā laikā, nodarbinām tikai
vasarā.
Pašvaldības Sociālais dienests sadarbībā ar NVA
projekta ietvaros nodarbina bezdarbniekus pagaidu
darbos, bet nav uzsvars tikai uz jauniešiem.
Pašvaldība nodrošina prakses iespējas un tās
institūcijās, piemēram, INPSIA "Ikšķiles māja".
Dažādie Ikšķiles uzņēmēji ir izteikušies, ka labprāt
jauniešiem piedāvātu prakses vietas. Piemēram, SIA
Fittero, SIA Peslaks metālapstrāde, PPP biedrība
„Zied zeme”, SPA Drops, atpūtas kompleksa
“Turbas” u.c.
Šobrīd nav. Attīstības nodaļa konsultē par iespējām.
Tiks īstenota jauno uzņēmēju grantu programma.
Tiek strādāts pie uzņēmējdarbības attīstības
programmas. Tiek īstenoto ‘’Go beyond’’
programma.

Šāda aktivitāte pašlaik netiek veikta, taču pēc „Kafija
ar politiķi” norises ir doma, ka šādas programmas
varētu attīstīt sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem.

Pašvaldība līdzdarbojas „Ēnu dienās” (2014. gadā
pašvaldībā ēnoja 13 skolēni)
NVA programmās tiek plānoti arī īpaši pasākumi
jauniešiem. Ja Sociālā dienesta klientu lokā ir šādi
Daļēji
jaunieši, kas atbilst NVA aktivitātēm, tad šādi
piedāvājumi tiek piedāvāti.
Šādus jautājumus daļēji risina Uzņēmējdarbības
veicināšanas komisija, kura nāk klajā ar dažādām
Jā
idejām (skat. 4.13.), kā arī primāri brīvās vakances
izsludina vietējiem jauniešiem.
Vienreiz gadā ir uzņēmēj dienas. Tiek stāstīts par
dažādu fondu iespējām.
Vienu reizi mēnesī notiek Uzņēmējdarbības
veicināšanas komisijas sēdes.
Jā
Attīstības nodaļa sniedz konsultācijas pēc
pieprasījuma.
Tika noorganizētas 32 stundu apmācības projektu
vadībā.
Katra mācību gada sākumā skolās tiek veiktas
ugunsdrošības apmācības personālam. Skolēni tiek
Jā
apzināti par skolā atrodamajiem ugunsdzēšamajiem
aparātiem un avārijas izejām.
Jā
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Jauniešu telpai
noteikumi.
9.10. Pašvaldība nodrošina jauniešiem
informāciju par darba aizsardzības
jautājumiem

Daļēji

ir

izstrādāti

iekšējās

kārtības

Šāda tipa informācija tiek izplatīta sadarbībā ar
skolām un dienas centru.

10. Jauniešu veselība un veselīgs dzīvesveids
Jauniešu veselības rādītāji ar katru gadu pasliktinās, jo pieaug ne tikai psihoaktīvo 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, sēdošs dzīvesveids,
tāpat arī augstais jauniešu pašnāvību skaits un jauniešu skaits, kas inficēti ar seksuāli transmisīvajām
infekcijām. Tādējādi būtiski pasākumi ir veicami jauniešu veselīga dzīvesveida veicināšanā,
reproduktīvās veselības uzlabošanā, jauniešiem draudzīgas veselības aprūpes nodrošināšanai, lai
sekmētu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Sadaļas mērķis ir radīt priekšstatu par pašvaldības
aktivitātēm jauniešu veselības jomā, kā arī iespēju labās prakses apmaiņai starp pašvaldībām jauniešu
veselības jomā.

10.1. Pašvaldība atbalsta veselīga
dzīvesveida veicināšanas pasākumus

Jā

10.2. Pašvaldība nodrošina jauniešiem
draudzīgus veselības aprūpes pakalpojumus

Jā

10.3. Pašvaldība veicina jauniešu
iesaistīšanās veselības izglītības
programmās „vienaudžu izglītība”

Jā

10.4. Pašvaldībā tiek organizētas dažādas
kampaņas un konkursi saistībā ar veselīga
dzīvesveida tematiku, īstenoti tematiskie
veselības dienas pasākumi (Starptautiskā
AIDS diena, Astmas diena, Diabēta diena
u.c.)
10.5. Pašvaldība nodrošina jauniešiem
pieejamus bezmaksas psihologu un sociālo
darbinieku pakalpojumus, jauniešiem
pieejamas ar veselības jautājumiem saistītas

Dienas centrs piedāvā dažādas veselīga
dzīvesveida aktivitātes, piemēram, oktobrī
Dienas centrā viesojās RIMI veselīgās ēšanas
kustība. 2 reizes nēdēlā notiek vingrošana.
Vasaras sezonā Ikšķilē tiek rīkotas dažādas
spēles –sporta un kultūras pasākums “Ghetto
Games”, Ģimenes dienas, Novada svētki, kuros
iekļauta sporta daļa.
Dienas centrs piedāvā dažādu speciālistu
konsultācijas un seminārus par veselīgu
dzīvesveidu. Arī Ikšķiles doktorāts nodrošina
ģimenes ārstu prakses, kur var konsultēties par
veselīgu uzturu.
Ikšķiles jauniešu domes jaunieši ir izteikuši
vēlmi
piedalīties
vienaudžu
izglītotāju
apmācību ciklam „Nākotnes akadēmija”.
Ikšķiles vidusskola darbojas kā “Draudzīgā
skola”.
No 2014. gada Tīnūžu pamatskola kļūs par Eko
skolu.
Ikšķiles Brīvajā skolā tiek nodrošināta tikai ar
eko pārtiku.

Pagaidām pašvaldības līmenī šādi pasākumi
nenotiek. Skolās tiek atzīmētas dažādas
Daļēji
veselībai un savstarpējai komunikācijai veltītās
dienas ar tematiskiem plakātiem, semināriem.

Jā
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Šādi pakalpojumi ir pieejami Dienas centrā un
skolās.
Jautājumi par veselības aprūpi ir ģimenes ārsta
kompetencē.

konsultācijas
10.6. Pašvaldība popularizē Bērnu un
pusaudžu uzticības tālruni
10.7. Pašvaldībā tiek organizēti informatīvie
pasākumi jaunajām māmiņām (par zīdīšanas
u.c. jautājumiem)
10.8. Izveidoti jauniešu veselības un
izglītības centri vai darbojas citas vietas,
kurās jauniešiem pieejama konsultatīva
palīdzība veselības jautājumos
10.9. Pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes ir ieguvušas Veselību veicinošo
skolu, Veselīgu uzturu veicinošo skolu
statusu/novērtējumu
10.10. Citi pasākumi un aktivitātes
pašvaldībā jauniešu veselības veicināšanai
un veselīga dzīvesveida ievērošanas
veicināšanai.

Nē
Jā

Jā

Šobrīd darbojas tikai reklamēts plašsaziņas
līdzekļos norādītais.
Pagājušā gadā jaunajām māmiņām bija iespēja
apmeklēt "Bēbīšu skoliņu", taču līdz ar Dienas
centra rekonstrukciju, patlaban Dienas centrs ir
ierobežots telpu ziņā.
Sociālais
dienests
izglīto
jauniešus
kontracepcijas jautājumos, kuras notiek
individuālās konsultācijās.
Jauniešu domē viesojas dažādi speciālisti.

Nē

Nav

Jā

Jaunatnes lietu speciāliste sadarbībā ar kultūras
un sporta daļu, jauniešu domi un biedrībām
organizē dažādus apsākumus, iekļaujot sportu
un piedāvājot to kā alternatīvu jauniešiem brīvā
laika pavadīšanai. Piemēram, sadarbībā Ghetto
Family notika Ghetto Games sacensības u.c.
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Pielikums Nr.1

AMATA APRAKSTS
Iestādes nosaukums:
Ikšķiles novada pašvaldība
2.
Struktūrvienības nosaukums
Attīstības nodaļa
3.
Darbinieka amata nosaukums:
Jaunatnes lietu speciālists
4.
Darbinieka amata pakļautība:
nodaļas vadītājam
5.
Darbinieka amata pienākumi:
5.1. organizēt un koordinēt pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā novadā;
5.2. veicināt jauniešu iniciatīvu un iesaistīšanos novada sabiedriskās dzīves aktivitātēs, kā arī dažādu
pasākumu organizēšanā;
5.3. vākt un analizēt informāciju par jauniešu izglītības un brīvā laika lietderīgas izmantošanas
vajadzībām; informēt jauniešus par lietderīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām novadā;
5.4. apkopot un analizēt informāciju par problēmām darbā ar jaunatni, izstrādāt priekšlikumus šo
problēmu risināšanai;
5.5. koordinēt pašvaldību institūciju sadarbību jaunatnes politikas jomā;
5.6. veicināt informācijas apmaiņu un sadarboties ar pašvaldības izglītības iestādēm;
5.7. veidot pozitīvu attieksmi un konsultēt jauniešus neformālās izglītības, līdzdalības iespēju un
brīvprātīgā darba jautājumos;
5.8. iesaistīties pašvaldības darba plānošanā, lai nodrošinātu jauniešu interešu ievērošanu;
5.9. sagatavot normatīvo aktu projektus un domes lēmumu projektus jaunatnes politikas jomā un ziņot
domes komiteju un domes sēdēs;
5.10. veicināt un koordinēt starpnovadu un starptautisko sadarbību jaunatnes politikas jomā;
5.11. veikt pasākumu, projektu un programmu īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķinu;
5.12. piesaistīt finanšu līdzekļus dažādu projektu īstenošanai jaunatnes politikas jomā;
5.13. informēt sabiedrību pa pasākumiem, projektiem un programmām jaunatnes politikas jomā;
5.14. koordinēt novada nevalstisko organizāciju darbību;
5.15. pildīt nodaļas vadītāja mutiskus un rakstiskus rīkojumus amata kompetences ietvaros.
6.
Darbinieka amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un kvalifikācija:
 piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis;
 jaunatnes lietu speciālista apmācība, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
7.
Darbinieka amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, prasmes un spējas:
 spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 prasme analizēt un apstrādāt liela apjoma informāciju;
 izcilas organizatoriskās spējas;
 spēja izprast un piemērot tiesību aktus;
 spēja uzstāties auditorijas priekšā;
 labas saskarsmes un komunikāciju prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 labas iemaņas darbā ar datoru un prasme rīkoties ar biroja tehniku;
 krievu un angļu valodas zināšanas.
8.
Darbinieka atbildība par darba norisi un rezultātiem:
 par pieņemtajiem lēmumiem savas kompetences robežās;
 par spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanu un ievērošanu;
 par amata pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
1.
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Pielikums Nr.2
SASKAŅOTS Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes
2008. gada 21. maija sēdē protokols Nr. 4

Profesijas standarts
1. Vispārīgie jautājumi
1. Profesijas nosaukums – jaunatnes lietu speciālists.
2. Profesijas kods – 2419 32.
2. Nodarbinātības apraksts
1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
– jaunatnes lietu speciālists veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām
personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus
pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina
jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus
jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina
jauniešu personības attīstību. Jaunatnes lietu speciālists strādā valsts vai pašvaldības iestādē, biedrībā vai
nodibinājumā.
3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetence.
1. Spēja organizēt darbu ar jaunatni saskaņā ar valsts un pašvaldību
izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā.
2. Spēja izprast starptautiskās prioritātes jaunatnes politikas jomā.
3. Spēja formulēt un analizēt problēmas darbā ar jaunatni.
4. Spēja izvērtēt, kādi pasākumi, projekti un programmas ir nepieciešamas jauniešiem, kā arī, ja nepieciešams,
izstrādāt priekšlikumus par to saturu, metodēm un mērķauditoriju.
5. Spēja izvēlēties un organizēt jauniešu vecumam piemērotus informatīvus un izglītojošus pasākumus,
projektus un programmas un analizēt to rezultātus.
6. Spēja izstrādāt pasākumu, projektu un programmu saturu, formu un darba
metodes.
7. Spēja izvērtēt jauniešu izglītības, brīvā laika lietderīgas izmantošanas un izaugsmes vajadzības, ja
nepieciešams, iesaistīt jauniešus dažādos pasākumos, projektos un programmās.
8. Spēja motivēt jauniešus iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.
9. Spēja apmācīt jauniešus pasākumu, projektu un programmu plānošanā un īstenošanā.
10. Spēja veicināt jauniešos pilsonisko līdzdalību.
11. Spēja veidot jauniešos izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību.
12. Spēja veicināt jauniešos saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos.
13. Spēja sekmēt jauniešu tikumisko īpašību attīstību.
14. Spēja konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā.
15. Spēja rast kompromisa risinājumus.
16. Spēja patstāvīgi pilnveidot savas zināšanas par jaunatnes politikas jautājumiem Latvijā un Eiropas
Savienībā.
17. Spēja veicināt pozitīvu attieksmi pret neformālo izglītību un brīvprātīgo
darbu, norādot uz tā pozitīvajiem aspektiem.
18. Spēja uzstāties auditorijas priekšā.
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19. Spēja adekvāti rīkoties neparedzētās situācijās.
20. Spēja argumentēt savu viedokli, priekšlikumus un ieteikumus.
21. Spēja izmantot informāciju, lai optimizētu savu darbību.
22. Spēja atlasīt dažādām mērķauditorijām aktuālu informāciju, izmantojot
Latvijas un starptautiskās informācijas avotus un iespējas.
23. Spēja iesaistīties informācijas apmaiņā ar starptautiskiem partneriem jaunatnes politikas jomā.
24. Spēja sagatavot prezentācijas materiālus un prezentēt tos.
25. Spēja iesaistīt pasākumos, projektos un programmās dažādus speciālistus, kas saistīti ar darbu ar jaunatni.
26. Spēja iesaistīties jauniešu pasākumu, projektu un programmu īstenošanā, izvērtēšanā un pilnveidē.
27. Spēja izvērtēt jaunatnes politikas īstenošanu un apkopot priekšlikumus
jaunatnes politikas pilnveidei.
28. Spēja aprēķināt un piesaistīt finanšu līdzekļus, kas nepieciešami pasākumu, projektu un programmu
īstenošanai.
29. Spēja ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasības darba vidē.
30. Spēja izprast un piemērot tiesību aktus.
4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes
1. Izvirzīt mērķus un plānot to sasniegšanu.
2. Iegūt, analizēt un atlasīt informāciju un izmantot to.
3. Izvēlēties un izmantot metodiskos materiālus, mācību un audzināšanas līdzekļus (saturu, metodes,
formas).
4. Noteikt jauniešu individuālās īpatnības.
5. Noteikt un risināt problēmsituācijas.
6. Sadarboties ar personām, kas iesaistītas jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā.
7. Motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku.
8. Veicināt jauniešos atbildības izjūtu.
9. Analizēt un pilnveidot savu darbību.
10. Izmantot iegūtās zināšanas praksē.
11. Argumentēt savu un respektēt citu viedokli.
12. Informēt par savas darbības rezultātiem.
13. Novērtēt jauniešu sasniegumus neformālajā izglītībā, brīvprātīgajā darbā, sabiedriskajā dzīvē.
14. Attīstīt jauniešos pašnovērtēšanas prasmes.
15. Koordinēt neformālās izglītības pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu.
16. Vērtēt jauniešu personības attīstību.
17. Atbilstoši kompetencei veikt pētniecības darbu jaunatnes politikas jomā.
18. Veidot darbam nepieciešamos izdales materiālus.
19. Konsultēt jaunatnes organizāciju (biedrību) dibināšanas jautājumos.
20. Nodrošināt jauniešus ar informāciju atbilstoši viņu uztverei.
21. Konsultēt jaunatnes politikas jomā.
22. Strādāt ar datoru un biroja tehniku.
23. Veicināt jauniešos līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
24. Attīstīt jauniešos saskarsmes spējas.
25. Mācīt jauniešus pieņemt argumentētus un izvērtētus lēmumus.
26. Piemērot dokumentu pārvaldības noteikumus.
27. Izprast jauniešu vecumposmu īpatnības un celt jauniešos pašapziņu.
28. Pārzināt un izmantot dažādas audzināšanas un neformālās izglītības
metodes.
29. Lietot vispārīgos ētikas principus.
30. Plānot, organizēt un vadīt komandas darbu.
31. Izglītoties un izprast profesionālās kvalifikācijas pilnveides nepieciešamību.
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5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
1.1. speciālā pedagoģija;
1.2. sociālā pedagoģija;
1.3. veselīgs dzīvesveids;
1.4. vecumposmu psiholoģija;
1.5. komercdarbības pamati;
1.6. grāmatvedība un finanšu plānošanas pamati.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
2.1. valsts un Eiropas Savienības jaunatnes lietas un tās reglamentējošie
dokumenti;
2.2. cilvēktiesības;
2.3. normatīvie akti bērnu un jauniešu nodarbinātības jomā;
2.4. informācijas aprites organizēšana;
2.5. starpkultūru izglītība;
2.6. valsts un sabiedrība;
2.7. vispārcilvēciskās un nacionālās vērtības jauniešu vērtību sistēmā un to interpretācija ikdienas dzīvē
(piemēram, garīgums, taisnīgums, godīgums, kultūra,
mīlestība, humānisms, sirdsapziņa, tikumība, tolerance);
2.8. uzvedības un saskarsmes kultūra;
2.9. atkarību profilakse;
2.10. reproduktīvā veselība;
2.11. saziņas organizācija;
2.12. biedrību un nodibinājumu dibināšanas process un pamatdokumenti;
2.13. personības un attīstības psiholoģija;
2.14. profesionālie termini vismaz divās svešvalodās.
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
3.1. projektu izstrāde, īstenošana un vadīšana;
3.2. prezentācijas un publiskas runas sagatavošana;
3.3. sadarbības organizēšana;
3.4. interneta resursu izmantošana;
3.5. jauniešu programmu veidošanas principi un īstenošanas metodes (līderu, komandas veidošana);
3.6. darbības novērtēšanas metodes un principi;
3.7. informācijas tehnoloģijas;
3.8. vispārīgā pedagoģija un psiholoģija;
3.9. personīgā higiēna;
3.10. valsts valoda;
3.11. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;
3.12. bērnu tiesību aizsardzība;
3.13. vispārīgie ētikas principi;
3.14. saskarsmes psiholoģija;
3.15. pirmā palīdzība;
3.16. datorprasmes;
3.17. darba tiesiskās attiecības;
3.18. darba aizsardzība;
3.19. vides aizsardzība.
Pienākumi un uzdevumi
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Pienākumi
1. Īstenot darbu ar jaunatni
pašvaldībā,
sadarbojoties ar jaunatnes
organizācijām un jaunatnes
iniciatīvu grupām.

2. Koordinēt pašvaldību
institūciju sadarbību
jaunatnes politikas jomā.

3. Organizēt pasākumus,
projektus un programmas
jaunatnes politikas jomā
noteiktā administratīvā
teritorijā.

4. Konsultēt jauniešus par
neformālo izglītību,
līdzdalības iespējām un
brīvprātīgo darbu.

Uzdevumi
1.1.izprast Latvijas Republikas
prioritātes jaunatnes politikas jomā;
1.2.iegūt un analizēt informāciju par jaunatnes organizācijām un jaunatnes
iniciatīvu grupām;
1.3.formulēt un analizēt problēmas, kas pastāv darbā ar jaunatni;
1.4.sniegt argumentētus
priekšlikumus, lai uzlabotu darbu ar
jaunatni;
1.5.iesaistīties pašvaldības darba plānošanā, analīzē un novērtēšana, lai
nodrošinātu jauniešu interešu ievērošanu;
1.6.aprēķināt un informēt par finanšu līdzekļiem, kas nepieciešami pasākumu,
projektu un programmu
īstenošanai jaunatnes politikas jomā.
2.1.formulēt un analizēt problēmas,
kas pastāv darbā ar jaunatni, izstrādāt jauniešu problēmu risinājumu variantus
un informēt par tiem pašvaldību institūcijas;
2.2.piedalīties pašvaldības darba plānu izstrādē, papildinot tos ar
pasākumiem, projektiem un programmām jaunatnes politikas
jomā;
2.3.apzināt pašvaldības darbiniekus, kuri veic darbu ar jaunatni un iesaistīt
viņus jauniešu organizētajos
pasākumos, projektos un programmās;
2.4.ierosināt pašvaldību institūciju pārstāvju kopīgas sanāksmes, lai
analizētu un risinātu jautājumus jaunatnes politikas jomā;
2.5.apkopot jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu priekšlikumus
jaunatnes politikas pilnveidošanai;
2.6.sniegt metodisku palīdzību citiem pašvaldības darbiniekiem darbā ar
jaunatni.
3.1.atlasīt aktuālu informāciju, tajā
skaitā par pasākumiem, projektiem un programmām jaunatnes politikas
jomā, kas ir nepieciešama dažādām
mērķauditorijām, izmantojot Latvijas un starptautiskās informācijas avotu
iespējas;
3.2.izstrādāt pasākumu, projektu un
programmu jaunatnes politikas jomā
saturu, formu un darba metodes;
3.3.piedalīties pasākumu, projektu un programmu izstrādes, īstenošanas un
rezultātus izvērtēšanā;
3.4.iesaistīt pasākumos, projektos un
programmās pašvaldību institūciju pārstāvjus, kas veic darbu ar jaunatni;
3.5.īstenot vai iesaistīties pasākumos, projektos un programmās jaunatnes
politikas jomā;
3.6.motivēt jauniešus iesaistīties pasākumu, projektu un programmu
izstrādē, īstenošanā, izvērtēšanā un pilnveidošanā;
3.7.informēt sabiedrību pa pasākumiem, projektiem un programmām jaunatnes
politikas jomā.
4.1.patstāvīgi pilnveidot savas
zināšanas par jaunatnes politikas jautājumiem Latvijā un Eiropas Savienībā;
4.2.sniegt jauniešiem piemērotu
informāciju par neformālo izglītību, brīvprātīgo darbu un līdzdalības iespējām
Latvijā un ārpus tās;
4.3.veicināt pozitīvu attieksmi pret neformālo izglītību, līdzdalību un
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5. Veicināt jauniešu
iesaistīšanos noteiktas
administratīvās teritorijas
sabiedriskās dzīves
aktivitātēs.

6. Sniegt priekšlikumus valsts
un pašvaldību
institūcijām jaunatnes
politikas izstrādei, īstenošanai
un koordinēšanai.
7. Sniegt priekšlikumus
jaunatnes atbalsta
programmu un pasākumu
izveidei.

8. Nodrošināt jauniešus ar
viņiem nepieciešamo
informāciju.

9. Koordinēt starptautisko
sadarbību jaunatnes
politikas jomā.

10. Veicināt jauniešu
personības attīstību.

brīvprātīgo darbu, norādot uz to
pozitīvajiem aspektiem.
5.1.izvēlēties jauniešu vecumam
piemērotus informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas
noteiktā
administratīvajā teritorijā;
5.2.informēt jauniešus par viņiem aktuāliem pasākumiem, projektiem,
programmām un iespējām pavadīt lietderīgi savu brīvo laiku noteiktā
administratīvajā
teritorijā;
5.3.apmācīt jauniešus plānot, īstenot un izvērtēt pasākumus, projektus un
programmas.
6.1.veikt jaunatnes politikas
īstenošanas izvērtēšanu;
6.2.apkopot jaunatnes politikā iesaistīto personu priekšlikumus jaunatnes
politikas pilnveidošanai, informējot par rezultātiem valsts un pašvaldību
institūcijas;
6.3.izstrādāt rekomendācijas par darbībām un pasākumiem, ar kuru palīdzību
varētu uzlabot jaunatnes politiku.
7.1.izvērtēt jauniešu izglītības, brīvā
laika lietderīgas izmantošanas un izaugsmes vajadzības, nepieciešamības
gadījumā iesaistot viņus dažādos pasākumos, projektos un programmās;
7.2.ierosināt atbalsta personālam (sociālais pedagogs, psihologs,
logopēds) veidot jauniešu vajadzībām atbilstošas atbalsta programmas un
pasākumus;
7.3.sniegt priekšlikumus un
iesaistīties jauniešu vajadzībām atbilstošu atbalsta programmu un pasākumu
izveidē un īstenošanā.
8.1.pārzināt jauniešu vajadzības
informācijas jomā;
8.2.izmantot savā darbā dažādus informācijas avotus un informēt
jauniešus par dažādu informācijas avotu pastāvēšanu;
8.3.izmantot dažādas metodes, nodrošinot jauniešus ar aktuālo
informāciju jaunatnes politikas jomā;
8.4.sagatavot prezentācijas materiālus un prezentēt tos, argumentējot savu
viedokli, priekšlikumus un ieteikumus.
9.1.izprast starptautiskās prioritātes
jaunatnes politikas jomā un izstrādāt priekšlikumus pašvaldības politikai
saskaņā ar minētajām prioritātēm;
9.2.iesaistīties informācijas apmaiņā
ar starptautiskiem partneriem
jaunatnes politikas jomā;
9.3.sniegt valsts un pašvaldību institūcijām priekšlikumus starptautiskās
sadarbības uzlabošanai.
10.1. veicināt jaunatnes intelektuālās,
emocionālās un sociālās attīstības iespējas;
10.2. veicināt jaunatnes atbildības un patstāvības attīstību;
10.3. veicināt pilsonisko līdzdalību
un patriotismu;
10.4. veidot jauniešiem izpratni par
karjeru un mūžizglītību;
10.5.veicināt jauniešiem saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos;
10.6.sekmēt jauniešu tikumisko īpašību attīstību
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Pielikums Nr. 3

Atklāta konkursa
„PRETENDENTU ATLASE DALĪBAI JAUNATNES
LIETU SPECIĀLISTU APMĀCĪBĀS”

Nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1.

2.

3.

4.

Atklāta konkursa „Pretendentu atlase dalībai jaunatnes lietu speciālistu
apmācībās” (turpmāk – konkurss) organizēšanas pamats – Jaunatnes likuma
3.panta pirmās daļas 3.punkts un 5.panta ceturtā daļa un Ministru kabineta
noteikumi Nr. 1047 „Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība” (turpmāk –
noteikumi).
Noteikumi paredz, ka, lai iegūtu profesionālo pienākumu veikšanai
nepieciešamās zināšanas un prasmes, jaunatnes lietu speciālists apgūst jaunatnes
lietu speciālista apmācības (turpmāk – apmācības) programmu ne mazāk kā 80
akadēmisko stundu apjomā. Visu programmu 80 akadēmisko stundu apjomā
īsteno 2014.gadā.
Konkursa organizētājs – Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija),
Vaļņu iela 2, Rīgā, LV-1050. Kontaktpersona – Sporta un jaunatnes departamenta
pārvaldes vecākā referente Līva Krieva, tālrunis 67047952.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties portālā www.jaunatneslietas.lv, ministrijas
mājas lapā www.izm.gov.lv, kā arī nolikums tiks elektroniski nosūtīts biedrībai
„Latvijas Pašvaldību savienība”, pašvaldību plānošanas reģionu administrācijām
un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai izvietošanai mājas lapās.

II. Konkursa mērķis

5.

Konkursa mērķis ir izvēlēties 25 personas, kas pašlaik strādā pašvaldībās par
jaunatnes lietu speciālistiem, plāno sākt strādāt minētā amatā vai veic pašvaldībās
darbu ar jaunatni, lai nodrošinātu šo personu apmācību atbilstoši noteikumos
noteiktajai kārtībai.
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III. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

6.

7.

8.

Pieteikumu dalībai jaunatnes lietu speciālistu apmācībās var iesniegt persona, kas
strādā pašvaldībā par jaunatnes lietu speciālistu, plāno sākt strādāt minētā amatā
vai veic pašvaldībā darbu ar jaunatni. Priekšroka dalībai apmācībās tiks dota
jaunatnes lietu speciālistiem, kuri pašlaik strādā pašvaldībās. Dalībai konkursā
pretendentam jāiesniedz pieteikuma veidlapa saskaņā ar šī nolikuma 1.pielikumu.
Šī nolikuma 6.punktā norādītā pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada
15.janvāris (pasta zīmogs), pieteikuma veidlapu vienlaikus nosūtot arī uz epasta
adresi liva.krieva@izm.gov.lv.
Neatkarīgi no pieteikuma nosūtīšanas veida ir jāievēro iesniegšanas termiņš.
Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc šī nolikuma 7.punktā noteiktā termiņa, tiks
automātiski noraidīti.
IV. Konkursa komisija

9.

10.
11.

Pretendentu pieteikumus vērtē ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu
izveidota komisija. Konkursa komisija ir konsultatīvā institūcija, kuras sastāvā
iekļauj ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta pārstāvjus, Latvijas
pašvaldību savienības un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
pārstāvjus.
Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs un protokolē komisijas sekretārs.
Komisija ir balsstiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no komisijas
locekļiem.
V.Pieteikumu vērtēšanas kārtība

12.
13.

14.
15.

Konkurss notiek vienā kārtā.
Pēc nolikuma 7.punktā noteiktā pieteikšanās termiņa beigām komisijas
priekšsēdētājs nosaka komisijas sēdes norises laiku un vietu, komisijas sēde
notiek ne vēlāk kā septiņas darba dienas pēc nolikumā noteiktā pieteikšanās
termiņa beigām. Komisijas sekretārs informē komisijas locekļus par konkursa
izvērtēšanas norises laiku un vietu nosūtot elektroniskā pasta vēstuli.
Ja nolikumā noteiktajā termiņā nepiesakās neviens pretendents, konkurss
uzskatāms par noslēgtu bez rezultātiem.
Pieteikuma iesniedzēja atbilstību dalībai apmācībās vērtē atbilstoši pretendentu
dalības apmācībās vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums).
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16.

17.

18.
19.
20.

21.

Komisija izvērtē pretendenta iesniegtā pieteikuma atbilstību 2.pielikumam,
nosaka katra pretendenta pieteikuma skaitlisko novērtējumu un sagatavo sarakstu,
kurā pieteikuma iesniedzējus sakārto prioritārā secībā atbilstoši izvērtēšanas
procesā iegūtajam vērtējumam, norādot personu (vārdu, uzvārdu un personas
pārstāvēto pašvaldību).
Ja vairāki pieteikumu iesniedzēji ieguvuši vienādu punktu skaitu, komisija
lēmumu pieņem balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas
priekšsēdētāja balss.
Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas
sekretārs.
Komisija sēdes protokolu iesniedz valsts sekretāram apstiprināšanai piecu darba
dienu laikā no komisijas sēdes dienas.
Komisijas sekretārs divu darba dienu laikā pēc protokola apstiprināšanas paziņo
visiem pretendentiem konkursa rezultātus, nosūtot tiem elektroniskā pasta vēstuli.
Konkursa rezultātus piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas
publicē
ministrijas
tīmekļa
vietnē:
www.izm.gov.lv
un
portālā
www.jaunatneslietas.lv.
Ja kāds no pretendentiem, kurš ir apstiprināts dalībai apmācībās, atsakās no
dalības tajā, tad komisijas sekretārs divu darba dienu laikā no atteikuma
saņemšanas rakstiski, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli, aicina piedalīties
apmācībās nākamo sarakstā apstiprināto pretendentu dalībai apmācībās.
VI. Noslēguma jautājums

22.

Ja konkurss noslēdzas bez rezultātiem saskaņā ar nolikuma 15.punktu, konkursu
sludina atkārtoti piecu darba dienu laikā no komisijas sēdes dienas un komisija
par to informē valsts sekretāru.

Valsts sekretāre

S.Liepiņa

L.Krieva, 67047952
Sadale:
2 – lietā
1 – SJD
1-biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”
1- „Jaunatnes starptautisko programmu aģentū
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