APSTIPRINĀTS
Jelgavas pilsētas domes
Jaunatnes lietu konsultatīvas komisijas
2014.gada 24.februāra sēdē, protokols Nr. 2

JELGAVAS PILSĒTAS JAUNATNES POLITIKAS
RĪCĪBAS VIRZIENI UN SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
2014. – 2018. GADAM
Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas mērķi balstās uz Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009. – 2018.gadam,
Jelgavas pilsētas attīstības programmu 2014. - 2020.gadam:







uzlabot jauniešu — personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem — dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu,
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
nodrošināt jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību un efektīvu pieejamo resursu izlietojumu;
sekmēt jauniešu izaugsmei un integrācijai sabiedrībā labvēlīgas vides veidošanos Jelgavā;
veicināt aktīvu jauniešu līdzdalību Jelgavas pilsētas politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā, sporta un kultūras dzīvē;
sekmēt jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidību.

1. Sadarbība jaunatnes politikas īstenošanā
Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu
avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

1.1. Veicināt koordinētu, konsekventu un jauniešu vajadzībām atbilstošu jaunatnes politikas izstrādi un ieviešanu Jelgavas pilsētā.
1.1.1. Koordinēt pašvaldības institūciju
sadarbību jaunatnes politikas jomā.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP

Pašvaldības
institūcijas,
jauniešu NVO

1. Reizi ceturksnī organizētas sanāksmes
ar pašvaldību institūciju un jauniešu
NVO pārstāvjiem.
2. Sniegta metodiska
palīdzība/konsultācijas darbā ar
jaunatni.
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1.1.2. Nodrošināt Jaunatnes lietu
konsultatīvās komisijas darbību.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP

1.1.3. Sekmēt jaunatnes organizāciju
savstarpējo sadarbību.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projektu
finansējums

SIP

Pašvaldības
institūcijas,
jaunatnes
organizācijas
Zemgales
NVO centrs,
jaunatnes
organizācijas

1. Sasauktas vismaz 5 JLKK sēdes gadā.

1. Organizētas vismaz 7 darba sanāksmes/
aktivitātes Jelgavas jaunatnes
organizācijām.
2. Jaunatnes organizācijas savstarpēji
sadarbojoties, īstenojušas vismaz 2
projektus/pasākumus gadā.

2. Atbalsts jauniešu līdzdalībai
Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu
avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

2.1. Nodrošināt jauniešiem iespēju līdzdarboties viņu dzīves kvalitāti ietekmējošu lēmumu pieņemšanā.
2.1.1. Nodrošināt jauniešu pārstāvniecību
Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā.

2014. –
2018.

2.1.2. Organizēt ikgadējo Jauniešu forumu.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros
Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP

Jaunatnes
organizācijas

SIP, JIP

Izglītības
iestādes,
jaunatnes
organizācijas

1. Nodrošināts, ka vismaz 50% no JLKK
locekļiem ir jaunieši vai pārstāv
jaunatnes organizācijas.
1. Forumā piedalījušies vismaz 100
jaunieši gadā.
2.

Izvērtētas iepriekšējā Forumā gūtās
rekomendācijas un izstrādātas vismaz 4
jaunas rekomendācijas jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošanai.

3. Radīta iespēja jauniešiem izteikt
viedokli par jaunatnes politikas attīstību
Jelgavā.
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2.1.3. Atbalstīt Jelgavas pilsētas izglītības
iestāžu skolēnu pašpārvalžu darbību sekmēt vienotas izpratnes veidošanos
par pašpārvalžu lomu izglītības
iestādēs.

2.1.4. Stiprināt Jelgavas pilsētas skolēnu
domes darbību.

2014. –
2018.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projektu
finansējums

SIP, JIP

JIP, JSD

ZRKAC,
Izglītības
iestādes

SIP

1. Izstrādāti metodiskie ieteikumi skolēnu
pašpārvalžu darbam.
2. Organizēti vismaz 2 semināri (vienu
reizi semestrī) pedagogiem un 3
semināri skolēniem gadā.
3. Semināros piedalījušies vismaz 40
pedagogi un 100 jaunieši gadā.
1. Jelgavas pilsētas skolēnu domes
organizēto publisko
pasākumu/aktivitāšu skaits.
2. Organizētas Skolēnu pašpārvalžu
neformālās izglītības
apmācības/pasākumi.
3. Organizēti Skolēnu pašpārvalžu
pieredzes apmaiņas un sadarbību
veicinoši pasākumi.

2.2.

Sekmēt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes organizācijās un brīvprātīgajā darbā.

2.2.1. Organizēt jauniešiem pasākumus un
aktivitātes jaunatnes organizāciju un
brīvprātīgā darba popularizēšanai.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP

Jaunatnes
organizācijas,
JLKK,
LLU,
izglītības
iestādes

1. Organizēti vismaz 4 pasākumi gadā.
2. Pasākumos piedalījušies vismaz 500
jaunieši un vismaz 7 jaunatnes
organizācijas vai brīvprātīgā darba
organizētāji gadā.
3. Uzlabojusies jauniešu vispārējā
informētība par nevalstisko organizāciju
sniegtajām iespējām un brīvprātīgā
darba nozīmi (vienu reizi gadā tiek
veikta aptauja e-vidē).

2.2.2. Veicināt brīvprātīgā darba pieejamību.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP

Zemgales
NVO centrs

1. Brīvprātīgā darba devēju/ņēmēju skaits
gadā.
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2.2.3. Organizēt brīvprātīgo darba veicēju
apmācības.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP

Zemgales
NVO centrs,
Jaunatnes
organizācijas

1. Organizētas vismaz 2 tikšanās mēnesī.
2. Apmācīto brīvprātīgā darba veicēju
skaits.

2.3. Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvu.
2.3.1. Radīt iespēju jauniešu grupām un
jaunatnes organizācijām saņemt
pašvaldības finansējumu savu iniciatīvu
īstenošanai.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP

Jaunatnes
organizācijas

1. Konkursa kārtībā atbalstītas vismaz 3
jauniešu iniciatīvas gadā.

2.3.2. Organizēt aktīvākajiem brīvprātīgā
darba veicējiem, tajā skaitā jauniešiem
un jaunatnes organizācijām, ikgadējās
balvas pasniegšanu.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP

Jaunatnes
organizācijas,
izglītības
iestādes,
JLKK

1.

Vienu reizi gadā organizēts konkurss
„Gada Brīvprātīgais”.

2. Nominēto organizāciju un jauniešu
skaits.
3. Apbalvojumus saņēmušo organizāciju
un jauniešu skaits.

3. Brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas
Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu
avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

3.1. Nodrošināt Jelgavas bērniem un jauniešiem iespējas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.
3.1.1. Organizēt bērniem un jauniešiem brīvā
laika aktivitātes skolēnu brīvlaikos.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP

Izglītības
iestādes,
BJC „Junda”,
Jaunatnes
organizācijas,
JSLP, JIP

1.

Gadā organizēto brīvā laika aktivitāšu
skaits bērniem un jauniešiem skolēnu
brīvlaikos pilsētā;

2. Aktivitātēs iesaistīti vismaz 2000 bērni
un jaunieši gadā.
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3.1.2. Rīkot jauniešiem brīvā laika aktivitātes
un pasākumus Jelgavas jauniešu centrā.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

JJC

Jaunatnes
organizācijas,
JSLP

1. Organizēti vismaz 2 pasākumi mēnesī.
2. Centra apmeklētāju - jauniešu skaits
mēnesī.

3.1.3. Organizēt aktivitātes un pasākumus
jauniešiem Jelgavā.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP, JIP

JSD,
Jaunatnes
organizācijas

1. Organizēto aktivitāšu/pasākumu skaits
darbā ar jauniešiem gadā.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP,
ZRKAC,
BJC
„Junda”

JIP, Jaunatnes
organizācijas

1. Īstenota vismaz 1 neformālās izglītības
programma gadā.

3.2.

Nodrošināt jauniešiem neformālās izglītības iespējas.

3.2.1. Izstrādāt un īstenot neformālās
izglītības programmu jauniešiem.

2014. –
2018.

2. Neformālās izglītības programmā
iesaistījušies vismaz 20 jaunieši gadā.
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4. Atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai
Nr.p.k.

Uzdevumi

4.1.

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu
avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

Radīt priekšnoteikumus jauniešu karjeras izvēlei un sekmēt uzņēmējdarbības prasmju attīstību.

4.1.1. Veicināt jauniešu iniciatīvu, atbildību
un apzinātu karjeras izvēli.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP, JIP

Izglītības
iestādes,
ZRKAC,
pašvaldības
institūcijas un
kapitāl sabiedrības,
uzņēmēji

1.

Organizēts karjeras izglītības pasākumu
kopums „Karjeras nedēļa Jelgavā”.

2.

Organizēti ne mazāk kā 20 karjeru
veicinošie pasākumi/ aktivitātes
jauniešiem gadā;

3.

Iesaistīti pasākumos/ aktivitātēs vismaz
2000 jauniešus gadā;

4.

Organizēti ne mazāk kā 4 semināri
pedagogiem gadā;

5.

Organizēti ne mazāk kā 4 semināri
vecākiem gadā.

6. Uzlabota jauniešu izpratne par karjeras
jautājumiem (aptauja e-vidē vienreiz
gadā).
7. Karjeras konsultantu skaits.
4.1.2. Organizēt karjeras izglītības pasākumu
„Ēnu diena” Jelgavā.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP, JIP

JA-YE
Latvija,
izglītības
iestādes,
pašvaldības
institūcijas un
kapitālsabiedr
ības

1. Piedāvāto „ēnošanas” vakanču skaits
pašvaldības iestādēs Jelgavā,
kapitālsabiedrībās u.c.
2. Pasākuma „Ēnu diena” aktivitātēs
iesaistīto jauniešu skaits.
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4.1.3. Nodrošināt atbalstu jauniešu
uzņēmējdarbības veicināšanā.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

JIP,
ZRKAC

Izglītības
iestādes, JAYE Latvija

Augstākās
izglītības
iestādes,
pašvaldības
iestādes un
kapitālsabiedrības
Izglītības
iestādes, JIP

1. Jauniešu skaits, kuri veic mācību
praksi pašvaldības iestādēs un
kapitālsabiedrībās.

Izglītības
iestādes, JIP

1. Sniegto konsultāciju skaits
jauniešiem.

4.1.4.

Nodrošināt mācību prakses vietas
jauniešiem pašvaldības iestādēs un
kapitālsabiedrībās.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP

4.1.5.

Veicināt vidusskolēnu zinātniski
pētniecisko darbību jaunatnes politikas
jomā

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

ZRKAC

4.1.6.

Nodrošināt atbalstu jauniešu
uzņēmējdarbībai.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

ZRKAC

1. JA-YE Latvija programmās iesaistītas
vismaz 2 skolas gadā;
2. JA-YE Latvija programmās un
aktivitātēs iesaistīti vismaz 150
jaunieši gadā;
3. Sniegto konsultāciju skaits
jauniešiem;
4. Organizēti vismaz 4 semināri gadā.

1. Izstrādāti vismaz 3 zinātniski
pētnieciskie darbi jaunatnes politikas
jomā gadā.

2. Organizēti vismaz 4 semināri gadā.
3. Publiskota www.zrkac.lv aktuālā
informācija par piedāvātiem
pakalpojumiem jauniešu
uzņēmējdarbības veicināšanā.

4.1.7. Iesaistīt nodarbinātībā izglītojamos
vasaras brīvlaikā.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projektu
finansējums

JIP

Pašvaldības
iestādes un
kapitāl sabiedrības.

1. Nodarbinātībā iesaistīt ne mazāk kā 550
izglītojamo.
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5. Starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte
Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu
avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

5.1. Radīt priekšnoteikumus pieredzes apmaiņai jaunatnes politikas jautājumos.
5.1.1. Veidot starptautisku sadarbību
jaunatnes jomā.

2014. –
2018.

Projektu
ietvaros

SIP, BJC
„Junda”

JIP, Zemgales
NVO centrs,
BJC „Junda”

1. Realizēto projektu skaits gadā.

5.2. Sekmēt jaunatnes organizāciju un pašvaldības institūciju līdzdalību pārrobežu projektos.
5.2.1. Atbalstīt jaunatnes organizācijas
starptautisku projektu sagatavošanā un
īstenošanā.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP,
Zemgales
NVO centrs

BJC „Junda”

1. Sniegto konsultāciju par projektu
pieteikumu sagatavošanu skaits gadā.

5.2.2. Īstenot starptautiskus projektus jauniešu 2014. –
mobilitātes nodrošināšanai.
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BJC
„Junda”

JIP, Izglītības
iestādes, SSC,
JJC, Zemgales
NVO centrs

1. Pašvaldības iestāžu/struktūru īstenoto,
uz jauniešiem vērstu projektu skaits
gadā.
2. Pārrobežu mobilitātes aktivitātēs
iesaistīto jauniešu skaits.
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6. Veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes
Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu
avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

6.1. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.
6.1.1. Veikt atkarību profilaksi jauniešu vidū.

6.1.2. Izglītot jauniešus par veselības
jautājumiem (t.sk. izmantojot metodi
„jaunietis – jaunietim”).

2014. –
2018.

2014. –
2018.

6.1.3. Nodrošināt jauniešiem informāciju
2014. –
par bezmaksas pašvaldības sporta 2018.
infrastruktūras pieejamību.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projekta
finansējums

JSLP, JIP

JJC

SIP

Izglītības
iestādes,
jaunatnes
organizācijas,
LSKJ
Jelgavas
nodaļa

1. Organizēti vismaz 3 pasākumi un
nodarbības par atkarību profilakses
tēmu mēnesī.

JIP, izglītības
iestādes,
JSLP, NVO,
jaunatnes
organizācijas,
LSKJ
Jelgavas
nodaļa
JIP, SSC,
Izglītības
iestādes

1. Organizētas vismaz 2 nodarbības par
veselības tēmām;

2. Semināros un nodarbībās ik mēnesi
iesaistīti 100 jaunieši.
3. Organizētas vismaz 2 pret atkarībām
vērstas kampaņas/akcijas gadā.

2. Nodarbībās iesaistīti vismaz 80
jaunieši.

1. Izveidota un sistemātiski aktualizēta
interaktīvā karte par bezmaksas
pieejamo
sporta
infrastruktūru
individuālām un grupu sporta
nodarbībām.
2. Interaktīvās kartes apmeklētāju skaits.
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7. Jauniešu sociālā drošība
Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

7.1. Sekmēt sociālās atstumtības riska grupu jauniešu integrāciju sabiedrībā.
7.1.1. Informēt jauniešus no sociālās
atstumtības riska grupām par iespējām
piedalīties jauniešu pasākumos un
programmās, kā arī par sociālajiem un
atbalsta pakalpojumiem

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,

JSLP

JIP, SIP,
Jaunatnes
organizācijas

1. Informācijas nesēju skaits.

7.1.2. Starpinstitucionālā modeļa
nodrošināšana uzvedības sociālās
korekcijas un sociālās palīdzības
programmu izstrādē bērnu un jauniešu
likumpārkāpumu gadījumos.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

JSLP

JIP, JPP,
VP ZRP

1. Bērnu un jauniešu skaits gadā.

7.1.3 Izglītot 7.-12.klašu skolēnus par
vardarbības veidiem, to atpazīšanu,
rīcību krīzes situācijās un palīdzības
iespējām (t.sk. izmantojot metodi
„jaunietis – jaunietim”).

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

JSLP

JIP, JJC,
jaunatnes
organizācijas

1. Organizēts viens pasākums gadā.

SSC,
Jaunatnes
organizācijas

1. Publisko ēku un vides pieejamības
uzlabojumi - monitoringa rezultāti;

2. Apmācīto jauniešu - moderatoru
skaits.

7.2. Veicināt jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā.
7.2.1. Uzturēt un paaugstināt jauniešu ar
funkcionāliem traucējumiem dzīves
kvalitāti.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

JIP, JSLP

2. Sociālo pakalpojumu saņēmušo
jauniešu ar funkcionāliem
traucējumiem skaits.
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7.2.2. Radīt iespējas jauniešiem ar
funkcionāliem traucējumiem pilnveidot
sociālās prasmes un izkopt jaunas
prasmes.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

JSLP

JIP, SIP,
Jaunatnes
organizācijas

1. Sociālās rehabilitācijas pasākumos
iesaistīto jauniešu ar funkcionāliem
traucējumiem skaits.

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projekta
finansējums
Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projekta
finansējums

JSLP

JIP, SIP,
Jaunatnes
organizācijas

1. Organizēti vismaz 2 veselīgu
dzīvesveidu veicinoši pasākumi gadā.

Jaunatnes
organizācijas

1. Sociālo pakalpojumu saņēmušo
vecāku skaits.

7.3. Atbalsts ģimenēm.
7.3.1. Motivēt ģimenes ar bērniem veselīgam
dzīvesveidam.

7.3.2. Organizēt atbalsta un pašizziņas grupu
nodarbības vecākiem.

2013. –
2017.

JSLP

2. Iesaistīto ģimeņu skaits.
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8.Informācijas pieejamība jauniešiem
Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu
avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

8.1. Nodrošināt jauniešiem viegli pieejamu un strukturētu informāciju par līdzdalības iespējām un pašvaldības pakalpojumiem.
8.1.1. Pilnveidot jauniešu informētības
platformu

2014. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

SIP, JPPI
„Zemgales
info, BJC
„Junda”

Zemgales
NVO centrs,
jaunatnes
organizācijas,
pašvaldības
institūcijas

1. Jauniešu informēšanai regulāri tiek
uzturētas sadaļas portālos
www.jelgava.lv, www.sib.jelgava.lv,
www.jelgavasvestnesis.lv,
www.junda.lv, www.zemgalei.lv u.c.
2. Sadarbības partneru un jauniešu vidū
populārās mājas lapās, pašvaldības
izglītības iestādēs un bibliotēkās
izvietoti portālu baneri.
3. Portālu jaunatnes lietu sadaļu
apmeklētāju skaits.

SIP – Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības
integrācijas pārvalde
JIP – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Izglītības pārvalde”
BJC „Junda” – Bērnu un jauniešu centrs „Junda”
JJC – Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības
integrācijas pārvaldes Jauniešu centrs
JA-YE Latvija – biedrība „Junior Achievement – Young Enterprise
Latvija”
JSD – Jelgavas pilsētas skolēnu dome

JLKK – Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
ZRKAC – Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde
„Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs
SSC – Jelgavas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs”
JSLP – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāle
JPP – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pašvaldības policija”
VP ZRP – LR Valsts policija, Zemgales reģiona pārvalde, Jelgavas iecirknis
LLU SP – Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentu pašpārvalde
LSKJ Jelgavas nodaļa - Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Jelgavas nodaļa
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