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TERMINU UN SAĪSINĀJUMU SKAIDROJUMS
Darbs ar jaunatni – uz jaunatni vērsas rīcības kopums, ietverot jaunatnes aktivitātes, kas
nodrošina iespējas jauniešu attīstībai un integrācijai sabiedrībā un kuras veic jaunatnes
politikas īstenošanā iesaistītās personas un jaunatnes darbinieki.
Jaunietis – persona, vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Jaunatne – demogrāfiskā iedzīvotāju grupa, vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Jaunatnes politika – uz sadarbību balstīta valsts un pašvaldību institūciju, jaunatnes
organizāciju un jauniešus pārstāvošo organizāciju mērķtiecīga darbība, kas sekmē jauniešu
vajadzībām atbilstošu pakalpojumu un mehānismu veidošanos, kas vērsti uz labvēlīgas
vides radīšanu jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai un kuras
mērķis ir jauniešu integrācija sabiedrības dzīvē.
Jauniešu organizācija – organizācija, kas veic darbu ar jaunatni: jauniešu biedrība vai to
apvienība, jauniešu neformālā grupa, skolēnu pašpārvalde vai to apvienība, studentu
pašpārvalde vai to apvienība, jauniešu politiskā organizācija vai to apvienība.
Neformālā izglītība – jebkura ārpus formālās izglītības organizēta jauniešu izglītojoša
darbība. Tā papildina formālo izglītību, nodrošinot to iemaņu un prasmju apguvi, kas
nepieciešamas sociāli un ekonomiski aktīvam pilsonim, kas spēj integrēties sabiedrībā un
darba tirgū.
Interešu izglītība – personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana
neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.
Jauniešu brīvprātīgais darbs – bez atlīdzības darbs (arī pakalpojumu sniegšana), ko veic
jaunietis, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās (Biedrību un nodibinājumu likums).
Jaunatnes darbinieks – speciālists, kurš atbilstoši savai profesionālajai kompetencei
sekmē jauniešu attīstību un integrāciju sabiedrībā notiekošajos procesos. Jaunatnes
darbinieki Kuldīgas novadā ir brīvā laika pedagogi, jauniešu klubu konsultanti, personas,
kas atbildīgas par izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldēm, jaunatnes organizāciju līderi.

Lietotie saīsinājumi:
KNBJC – Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs
KJIC – Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra Kuldīgas Jaunatnes iniciatīvu centrs
ES – Eiropas Savienība
LR – Latvijas Republika
NVO – nevalstiskās organizācijas
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NVA – Nodarbinātības Valsts Aģentūra
KNDJLKK – Kuldīgas novada Domes Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
JSPA – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
KND –Kuldīgas novada Dome
JO – jauniešu organizācijas
IG – interešu grupas
SP – skolēnu pašpārvalde
KJD-Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs Kuldīgas Jauniešu dome
SD- Sociālais dienests
KNSS – Kuldīgas novada sporta skola
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IEVADS
Jaunatne sabiedrībā tiek uzlūkota divējādi – gan kā daudzšķautnaina un
neprognozējama sabiedrības grupa, kurai ir grūti atrast kopējas intereses, gan kā
sabiedrības grupa, kurai ir visas iespējas veiksmīgi attīstīties. Jaunatne ir sabiedrības un tās
izaugsmes turpināšanās garants.
Kuldīgas novada jaunatnes politikas stratēģija ir jaunatnes darba plānošanas
dokuments Kuldīgas novadā, kas vērsts uz preventīvu darbību, nevis negatīvo seku
likvidēšanu.
Kuldīgas novada jaunatnes politikas stratēģija tiek balstīta uz septiņām jomām:
1) līdzdalība;
2) informētība;
3) infrastruktūra;
4) neformālā un interešu izglītība;
5) brīvais laiks;
6) veselība un drošība;
7) nodarbinātība.
Kuldīgas novada jaunatnes politikas stratēģijas uzdevumi ir:
1. Definēt pašvaldības mērķus jaunatnes jautājumos, kā arī noteikt prioritātes jaunatnes
lietās.
2. Radīt pamatojumu papildu līdzekļu piesaistei no valsts institūcijām, Eiropas Savienības
struktūrām, kā arī dažādiem fondiem jaunatnes jautājumu risināšanai Kuldīgas novadā.
3. Uzlabot atbalsta sistēmu jaunatnes darbam Kuldīgas novadā
Kuldīgas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar
Eiropas Komisijas 2001. gadā publicēto „Balto grāmatu: Jauns impulss Eiropas jaunatnei” un
LR Jaunatnes likumu.
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KULDĪGAS NOVADA JAUNATNES POLITIKAS STRATĒĢIJAS
NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS
1. Nepieciešama plānveidīga darba organizācija jauniešu jautājumu risināšanā,
kura sekmētu sadarbību ar dažādiem partneriem un veicinātu resursu efektīvu
izmantošanu.
2. Ikvienam jaunietim ir nepieciešami skaidri definēti principi dzīves kvalitātes
uzlabošanai.
3. Jāsekmē jauniešu līdzdalība valsts un pašvaldības aktuālo jautājumu risināšanā.
Balstoties uz pētījumiem un aptauju datiem (2011. gada Kuldīgas novada Bērnu un
jauniešu centra Kuldīgas jauniešu domes aptauja „Esi atbildīgs”, 2011. gada pētījums „
Institucionālā sistēma darbam ar jaunatni” Kuldīgas novada Domes Jaunatnes lietu
konsultatīvās komisijas pētījums

„Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai

pašvaldībā”, KNDJLKK pašvaldības izvērtējums darbā ar jaunatni), Kuldīgas novadā ir
izvēlētas šādas Jaunatnes politikas jomas: līdzdalība, informētība, infrastruktūra, neformālā
un interešu izglītība, brīvais laiks, veselība un drošība, nodarbinātība.
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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
Saskaņā ar LR Jaunatnes likumu par jauniešiem tiek uzskatītas personas vecumā no
13 līdz 25 gadiem. Kuldīgas novadā ir reģistrēts 3959 jaunietis, kas ir vairāk kā 14.9 % no
kopējā iedzīvotāju skaita (26646). Pēc Valsts nodarbinātības aģentūras datiem jauniešu
bezdarba līmenis ir 13.4% no kopējā bezdarbnieku skaita Kuldīgas novadā.
Novadā darbojas 12 vispārējās izglītības iestādes, 3 profesionālās ievirzes skolas
mākslā, mūzikā, sportā, 1 profesionālā vidusskola, 1 speciālās izglītības iestāde, 1 interešu
izglītības iestāde un 1 augstskolu filiāle, Rīgas uzņēmējdarbības tehniskās vidusskolas
Kuldīgas filiāle.
Ir izstrādāta sistēma jaunatnes politikas īstenošanai novadā. Par jaunatnes politikas
stratēģijas veidošanu un jaunatnes interešu aizstāvību atbild Kuldīgas novada Domes
Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija.
Darba ar jaunatni īstenošanā patstāvīgi iesaistās pašvaldības iestādes (skolas,
kultūras nami u.c.) un speciālisti, kuri atbilstoši sava darba uzdevumiem izstrādā īpaši
jauniešiem nepieciešamas programmas un projektus.
Kā nozīmīgākās problēmas jaunieši minēja: materiālās, profesijas izvēle un
tālākizglītošanās, alkoholisms, narkomānija, bezdarbs, attiecības ģimenē, informācijas
trūkums par jauniešiem aktuāliem jautājumiem.
2009. gada Kuldīgas novada Domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas pētījumā
„Jaunatnes politikas sistēma pašvaldībā” jaunatnes darbinieki kā galvenās problēmas
jaunatnes darbā atzīmēja: pasīvi un neaktīvi jaunieši, līderu trūkums jauniešu vidū, telpu
trūkums, aprīkojuma trūkums, neiecietība jauniešu starpā, bezdarbs, klaiņošana,
noziedzība, alkoholisms un citas atkarības vielas, nelietderīga brīvā laika pavadīšana.
Apkopojot vispārējos rādītājus darbā ar jaunatni pašvaldībā, Valsts Policijas
Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa dati liecina, ka Kuldīgas novadā:
2009. gadā:
par krimināllikuma pārkāpumiem sodīti - 29 jaunieši,
par administratīvajiem pārkāpumiem uzskaitē atradās - 169 jaunietis.
2010. gadā:
par krimināllikuma pārkāpumiem sodīti – 25 jaunieši,
par administratīvajiem pārkāpumiem uzskaitē atradās - 108 jaunieši.
2011. gadā:
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par krimināllikuma pārkāpumiem sodīti – 33 jaunieši,
par administratīvajiem pārkāpumiem uzskaitē atradās – 114 jaunietis.

1.1. KULDĪGAS NOVADA DOMES JAUNATNES LIETU KONSULTATĪVĀ KOMISIJA
2011.gadā tika izveidota Kuldīgas novada Domes Jaunatnes lietu konsultatīvā
komisija ( KNDJLKK).
KNDJLKK ir pašvaldības izveidota padomdevēja institūcija, kas analizē un izstrādā
priekšlikumus jaunatnes politikas un stratēģijas veidošanai un īstenošanai Kuldīgas novadā.
KNDJLKK veicina pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu novadā,
veicinot jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Padomes sastāvā ir nozaru vadītāji speciālisti un jaunieši, kas savā darbā ir saistīti ar
jauniešu interesēm.
Komisijai ir šādi pamatuzdevumi:
- nodrošināt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sadarbību jautājumos, kas
attiecas uz jauniešiem Kuldīgas novadā;
- izstrādāt un ieteikt pašvaldībai ilgtermiņa stratēģiju, noteikt prioritātes jaunatnes
politikas īstenošanai Kuldīgas novadā;
- apkopot un analizēt informāciju par jauniešu problēmām, vajadzībām un interesēm
pašvaldībā;
- izstrādāt priekšlikumus pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai un valsts
jaunatnes
politikas pilnveidei;
- izstrādāt priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai politiskās, ekonomiskās, sociālās un
kultūras dzīves aktivitātēs;
- izstrādāt priekšlikumus jauniešu līdzdalības un iniciatīvas nodrošināšanai;
- sniegt priekšlikumus pašvaldības vadībai finanšu plānošanai darbam ar jaunatni.
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1.2. KULDĪGAS NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS
Par jaunatnes darba koordināciju, plānošanu, metodisko virsvadību, informatīvās
datu bāzes veidošanu atbild Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs un tā
struktūrvienība Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra Kuldīgas jaunatnes iniciatīvu
centrs
KNBJC īsteno brīvā laika darbības programmas, jaunatnes darba programmas,
neformālo izglītību, izstrādā priekšlikumus jaunatnes darba stratēģijai Kuldīgas novadā un
koordinē tās īstenošanu, sniedz metodisko atbalstu jaunatnes darbā Kuldīgas pašvaldībai,
novada jauniešu organizācijām un centriem, koordinē bērnu un jauniešu brīvprātīgo darbu
un nometnes. Centra mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvu
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no
bērna uz pieaugušo statusu un nodrošināt praktisku pasākumu kopumu jauniešu
personības izaugsmei un pašiniciatīvu izpausmēm.
KNBJC uzdevumi:
1. Nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas studijās,
projektos, nometnēs, sporta un kultūras pasākumos, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu
radošajai un intelektuālajai attīstībai.
2. Sekmēt jauniešu zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu
izglītības.
3. Sekmēt jauniešu līdzdalību jauniešu organizācijās un brīvprātīgajā darbā.
4. Veicināt jaunatnes politikas īstenošanu novada, valsts un starptautiskā mērogā.
5. Koordinēt jauniešu organizāciju un centru darbību Kuldīgas novadā.
6. Sniegt metodisko atbalstu jaunatnes, neformālās izglītības, audzināšanas un
interešu izglītības programmu realizēšanā.
7. Organizēt atpūtas un radošās nometnes, iesaistot radošā darbā jauniešus no sociālā
riska grupām, veicinot viņu integrēšanos sabiedrībā.
8. Nodrošināt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai.
9. Sekmēt sociālā riska grupu jauniešu, kā arī jauniešu ar īpašām vajadzībām un
invaliditāti iekļaušanu vienaudžu vidū.
KNBJC piedāvā vairāk kā 146 kultūrizglītības programmas (mūzika, vizuālā un vizuāli
plastiskā māksla, tautas dejas, mūsdienu dejas, folkloras kopas, instrumentālie ansambļi,
personības pilnveides studija, teātris, literārās jaunrades, tradīciju apguves programma
‘Pūra lāde” ,melnbaltās fotogrāfijas darbnīca, u.c.), vairāk kā 10 sporta pulciņu programmas,
ko nepiedāvā profesionālās ievirzes izglītības iestāde KNSS (peldēšana, basketbols
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meitenēm, BOCCIA, u.c.), vairāk kā 11 vides interešu izglītības programmas , 3 tehniskās
jaunrades pulciņu programmas (jaunie kinoamatieri, radio-televīzija, lidmodelistu pulciņš),
citas interešu izglītības programmas (skolas avīzes, skolas muzejs, debašu klubi, ceļu
satiksmes drošība, pirmās palīdzības sniegšana, gida un novada mācība, novadpētniecības,
u.c.).
KNBJC strādā 104 pulciņu skolotāji, 6 metodisko apvienību vadītāji – tautas deju
metodiskā apvienība, mūzikas metodiskā apvienība, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
metodiskā apvienība, skolu teātru metodiskā apvienība,

vides izglītības metodiskā

apvienība, folkloras metodiskā apvienība.
KNBJC pulciņos iesaistīti 3276 audzēkņi (1803 – uzskaitīti vienreiz). Pavisam novadā
3049 skolēni. KNBJC interešu izglītības pulciņos nodarbināti 59.13 % skolēnu.
KNBJC veic arī pedagogu apmācību (semināri, kursi, pieredzes pasākumi, ekskursijas)
KNBJC organizē skates, konkursus, festivālus Kuldīgas novada, vēsturiskā Kurzemes
novada, un republikas mērogā.
Izveidota sistēma brīvprātīgā darba organizēšanai un norisei novadā (brīvprātīga
līdzdalības forma, kas vērts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina zināšanu, prasmju un
iemaņu attīstību, kā arī lietderīgu brīvā laika izmantošanu) (līgums, uzskaites veidlapa,
novērtējums).
KNBJC jau 2. reizi iekļuvis UNESCO asociēto izglītības iestāžu projektā (līdz 2015.
gada 31. decembrim) virzienā Mantojuma izglītība. Asociēto skolu projekta darbs ir kļuvis
par nozīmīgu sadarbības tīklu mācību procesa un metožu bagātināšanai un pieredzes
tālāknodošanai.
KNBJC

ir akreditēta ES neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā”

apakšprogrammā „Eiropas brīvprātīgais darbs” un ieguvis uzņēmējorganizācijas statusu,
kas veicinās brīvprātīgā darba aktivitātes Kuldīgas novadā.

1.3.KULDĪGAS NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA KULDĪGAS JAUNATNES
INICIATĪVU CENTRS
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra Kuldīgas Jaunatnes iniciatīvu centra
funkcijas un uzdevumi:
- veido sazarotu, attīstītu, demokrātisku jauniešu organizāciju koordinācijas un
informācijas tīklu Kuldīgas novadā;
- veicina jauniešu organizāciju sadarbību, pieredzes apmaiņu un paplašina esošos
sadarbības veidus starp skolām un jauniešu organizācijām;
10
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- rosina aktīvu jauniešu līdzdalību sabiedrībā;
- piedāvā saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
- nodrošina neformālo izglītību un līderu izglītību;
- dod iespēju jauniešiem pierādīt sevi un realizēt savas idejas;
- iesaista jauniešus brīvprātīgajā darbā;
- nodrošina informācijas apriti, popularizē jaunatnes darbu, ģenerē idejas un padarīto
darbu monitorings.
Centra piedāvātie pakalpojumi un aktivitātes:
1. Nodrošināta pieeja interneta pakalpojumiem, informatīviem bukletiem un
dokumentiem, literatūrai un preses izdevumiem par dažādām tēmām un jomām
(nodarbinātību, karjeru, ārvalstīm, narkotiskajām vielām, seksualitāti), kuras
jaunieši bez darbinieku iejaukšanās var brīvi pētīt; apmeklētājs vai to grupas var
izmantot telpas un to iekārtojumu (sapulču zāli, video un mūzikas tehniku, skaņas
un gaismas aparatūru. ) bez maksas.
2. Sporta aktivitātēm, sacensībām pieejams inventārs (galda teniss, šahs, dambrete,
novuss, citas galda spēles, tūrisma inventārs, bumbas).
3. Centrā ir iespēja konsultēties, kā arī ir pieejama informācija:


par iespējām izvēlēties ikvienam jaunietim tīkamu nākamo profesiju un tai
atbilstošu izglītību,



par pašreizējo karjeras attīstības atbalsta sistēmu,



par pētījumiem par jauniešu vidū pieprasītākajām profesijām,



par darba drošību un tās lomu jauniešu dzīvē, par darba tiesiskajām
attiecībām, uzsākot darba gaitas,



par Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem bez darba esošiem
jauniešiem, par to, kas jādara, lai jaunietis varētu uzsākt mācības, par
kursiem un prakses vietām, ko piedāvā aģentūra,



par jauniešu iespējām strādāt vasaras brīvlaikā,

 par dzimumu līdztiesības jautājumiem darba tirgū,


par valsts garantētajiem sociālajiem pakalpojumiem,



par karjeru, pagaidu darba piedāvājumiem (palīdzība CV sagatavošanā,
interviju iemaņās).

4. Lietderīga brīvā laika izmantošana
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piedāvāta iespēja līdzdalībai interešu izglītības programmās – sekmē
personiskās un nacionālās identitātes attīstīšanu, radošo pašizteiksmi un
preventīvo

darbu,

lai

novērstu

negatīvo

tendenču

(narkomānijas,

alkoholisma, noziedzības, u.c.) attīstību; iegūst praktiskam darbam un
dzīvei derīgu papildizglītību;
5. Līdzdalība un informācija pilsoniskas sabiedrības veidošanā,


informācija

par vietējiem izklaides, kultūras un atpūtas pasākumiem

jauniešiem;


informācija par jaunatnes iniciatīvu, apmaiņas programmām, iespējām
Eiropā; par studijām, kvalifikācijas un apmācības programmām;



jauniešu tiesību izskaidrošana – sociālās labklājības tiesības, tiesības skolā
un ģimenē, izmaiņas likumos saistībā ar jaunatni.

6. Jaunatnes neformālā izglītība paredz jauniešu dalību dažādos neformālās izglītības
programmu semināros, darba grupās un sanāksmēs, konferencēs un pasākumos.
Labi attīstītas dzīves prasmes (prasme tikt galā ar problēmām, stresa situācijām,
prasme konstruktīvi risināt konfliktus, kritiski vērtēt un pieņemt lēmumus u.c.),
pozitīva pieredze un iespēja veiksmīgi sevi apliecināt konstruktīvā veidā, mazina
daudzos negatīvos faktorus, kas var pamudināt jaunieti izdarīt antisociālas,
noziedzīgas darbības.
7. Par tradīcijām kļuvuši pasākumi:


1x mēnesī skolu pašpārvalžu aktīvistiem tiek organizēti izglītojoši semināri;



tikšanās ar dažādu nozaru speciālistiem, radošās pēcpusdienas;



erudītu konkurss „Aso prātu cīņa”;



„Ģimenes diena” Liepājas ielā;



informatīvi pasākumi ,nodarbības;



„Saldējums ar lielajiem”;



„Kafija ar politiķiem”;



novusa sacensības- vienu reizi mēnesī;



aktualizēts darbs Kuldīgas Jauniešu domes lapas atjaunošanai interneta mājas lapā
www.draugiem.lv. ,http://www.draugiem.lv/kuldigasjauniesi/;



piedalīšanās dažādos forumos, semināros un pasākumos ;



tiek filmēti reklāmas rullīši pasākumu reklamēšanai;



lāpu gājiens 11. Novembrī;
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militarizētās sporta spēles „Spēks un daile”;



„Gaismas ceļš Liepājas ielā” 18. Novembrī;



Ziemassvētku labdarības akcija „Dalies mīlestībā”;



orientēšanās sacensības „Jaunietis Kuldīgā”.

1.4. KULDĪGAS NOVADA JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJAS
1995.gadā Kuldīgas rajonā sāka darboties pirmās skolēnu pašpārvaldes.
Šobrīd Kuldīgas novadā darbojas 2 jauniešu organizācijas, 2 jauniešu iniciatīvu centri,
3 jauniešu brīvā laika centri, 1 neformālās jauniešu grupas, 12 skolēnu pašpārvaldes, 1
ekstremālo sporta veidu klubs, 5 biedrības, kas organizē darbu jauniešiem (skat.
1.pielikumu). Katrā pagastā ir jaunatnes darba koordinators.

1.5.KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA ATBALSTA SISTĒMA JAUNIEŠIEM
Kuldīgas novadā ir viens Sociālais dienests, kura kompetencē ir sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu sniegšana trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm, t.sk.
sociālais darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un no prettiesiskām darbībām
cietušiem bērniem un viņu ģimenēm. Sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi ir orientēti uz
atbalsta sniegšana nepilngadīgiem bērniem. Pasākumi pilngadību sasniegušiem jauniešiem,
kā atsevišķai riska grupai, ir tikuši organizēti, iesaistoties īslaicīgos projektos, akcijās u.c.
Kuldīgas novada pašvaldībā ir 23 sociālā darba speciālisti, no tiem 15 speciālisti
strādā pagastos, kur organizē sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus dažādām
iedzīvotāju grupām. Kuldīgas pilsētā strādā 8 sociālā darba speciālisti no kuriem 2 sociālie
darbinieki strādā ar ģimenēm un bērniem, 2 darbinieki strādā ar cilvēkiem, kas cieš no
atkarībām. Šie darbinieki veic arī sociālo darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, kā
arī organizē informatīvos pasākumus jauniešiem par atkarību radīto kaitējumu. 1 sociālais
darbinieks strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti, iesaistoties dažādu atbalsta pasākumu
organizēšanā, tai skaitā bērniem un jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem.
Nepilngadīgiem bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām tiek nodrošināti
sociālās rehabilitācijas pasākumi un tiek veikts sociālais darbs ar ģimeni. Ir pieejams
uzticības personas pakalpojums, kas tiek nodrošināts ar mērķi sniegt atbalstu bērniem,
kuriem ir problēmas mācībās, saskarsmē ar vienaudžiem vai nesaņem atbalstu no ģimenes
locekļiem. Pilngadību sasniegušiem jauniešiem krīzes situācijās ir iespēja saņemt psihologa
pakalpojumu.
13
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Nepilngadīgo likumpārkāpumu un skolas kavējumu mazināšanai darbojas Kuldīgas
novada domes izveidota starpinstitucionāla darba grupa.

1.6. SECINĀJUMI
1. ne visi Kuldīgas novada jaunieši ir apmierināti ar esošajām brīvā laika pavadīšanas
un nodarbinātības iespējām, vai arī nav par tām informēti;
2. Kuldīgas novada jauniešiem nepieciešama efektīva informēšanas sistēma, kura
apvienota ar individuālu pieeju, uzrunājot un iesaistot ikvienu ieinteresēto jaunieti;
3. novadā ir nepieciešams veicināt jauniešu prasmes un iemaņas informācijas ieguvē,
brīvprātīgā darba iesaistē, savu ideju realizēšanā un interešu aizstāvībā;
4. nozīmīgi ir veikt esošo aktivitāšu un resursu pārskatīšanu, meklējot jaunus un
mūsdienu jauniešu vajadzībām atbilstošus risinājumus Kuldīgas novada jauniešu
problēmām;
5. jāveicina interešu un neformālā izglītība jauniešu personības pilnveidošanā un
saturīga brīvā laika pavadīšanā;
6. populārākie jauniešu brīvā laika pavadīšanas veidi (atpūta diskotēkās, mājas
ballītēs, spēļu zālēs) negatīvi ietekmē jauniešu veselību, dzīvesveidu un vērtību sistēmu
kopumā;
7. rodas nepieciešamība paplašināt esošās iespējas un piedāvāt jauniešiem
mūsdienīgas alternatīvas jauniešu brīvā laika pavadīšanas jomā;
8. svarīgi pasargāt jauniešus no atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanas. Ļoti
svarīgi veikt izglītojošus pasākumus, lai palīdzētu izsargāties no HIV/AIDS, seksuāli
transmisīvajām saslimšanām u.c.
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2. STRATĒĢISKĀ DAĻA
2.1. JAUNATNES POLITIKAS VĪZIJA
Kuldīgas novads ir jauniešiem draudzīga un pievilcīga vide, kas sekmē jauniešu
veidošanos par vispusīgi attīstītiem, izglītotiem, sociāli nodrošinātiem, veselīgiem un uz
demokrātiskām vērtībām vērstiem sabiedrības locekļiem.

2.2.JAUNATNES POLITIKAS ILGTERMIŅA UN ĪSTERMIŅA MĒRĶI
Jaunatnes politikas
prioritārā joma

Jaunatnes politikas
ilgtermiņa mērķi

Jaunatnes politikas īstermiņa
mērķi

1. Jauniešu interešu
aizstāvība, pilsoniskā
līdzdalība

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

1.1.1. Veicināt jauniešu līdzdalību
Kuldīgas novada pašvaldības un
teritoriālo pārvalžu aktivitātēs.
1.1.2. Attīstīt jauniešu brīvprātīgā
darba sistēmu.
1.1.3. Veicināt jauniešu aktivitāti un
līdzdalību visā Kuldīgas novadā.

2. Jauniešu
informētība.

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

2.1.1. Pilnveidot vienotu Kuldīgas
novada jauniešiem aktuālās
informācijas sistēmu.

3. Infrastruktūra
pilnveide darbam ar
jaunatni

3.1. Pilnveidot
infrastruktūru darbam ar
jaunatni.

3.1.1. Telpu, inventāra un
tehniskais nodrošinājums
jaunatnes darbam.

4. Jauniešu
neformālā un
interešu izglītība.

4.1. Sekmēt jauniešu
neformālās un interešu
izglītības attīstību.

4.1.1. Veicināt jauniešu organizāciju
attīstību un veidošanos.
4.1.2. Atbalstīt jauniešu neformālās
un interešu izglītības aktivitātes.
4.1.3. Veicināt informācijas
pieejamību par jauniešu interešu
un neformālās izglītības iespējām
Kuldīgas novadā, Latvijā un Eiropā.
4.1.4. Nodrošināt interešu izglītības
pēctecību, kultūrtradīciju
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Jaunatnes politikas
prioritārā joma

Jaunatnes politikas
ilgtermiņa mērķi

Jaunatnes politikas īstermiņa
mērķi
saglabāšanu.

5. Jauniešu brīvais
laiks

5.1. Radīt iespēju
ikvienam Kuldīgas novada
jaunietim pavadīt savu
brīvo laiku viņa vecumam,
vajadzībām un interesēm
atbilstošās aktivitātēs

5.1.1. Veicināt jauniešu
iesaistīšanos jauniešu organizācijās
un interešu izglītības programmās.
5.1.2. Veicināt saturīgu jauniešu
kultūras pasākumu tradīciju
veidošanos.
5.1.3 Veicināt jauniešu iesaistīšanos
ārpusskolas sporta aktivitātēs.

6. Jauniešu veselība
un drošība.

6.1. Veicināt veselīgu un
drošu dzīvesveidu
jauniešu vidū.

6.1.1. Īstenot regulārus izglītojošus
pasākumus jauniešu atkarību
mazināšanai, reproduktīvās
veselības, veselīga dzīvesveida un
drošības popularizēšanas
pasākumus.

7. Jauniešu
nodarbinātība.

7.1.Veicināt jauniešu
nodarbinātību Kuldīgas
novadā.

7.1.1. Izveidot vienotu datu bāzi
jauniešiem, kas ietvertu informāciju
par jauniešu prasmēm, studiju
virzienu un kvalifikāciju, kā arī par
darba devējiem, kuri piedāvā
prakses un darba vietas.
7.1.2. Iesaistīt jauniešus
brīvprātīgajā darbā.
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2.3. RĪCĪBAS PLĀNS
Nr.

1.

Uzdevumi rezultātu sasniegšanai

Izpildes
laika
plānojums

Iespējamais
Finansējums

Atbildīgā(s)
institūcija(s)

Jauniešu interešu aizstāvība,
pilsoniskā līdzdalība

1.1

Kuldīgas novada skolēnu pašpārvalžu 2013.-2017.
un jauniešu organizāciju darbība.

KND, BJC

KN BJC

1.2

Kuldīgas novada Domes Jaunatnes 2013.-2017.
lietu konsultatīvā komisija

KND

KNDJLKK

1.3

Jauniešu organizāciju
darbības attīstība.

un 2013.-2017.

KND, projekti

KN BJC, JO,
KNDJLKK

1.4

Organizāciju attīstības un sadarbības 2013.-2017.
veicināšana.

KND, projekti

KN BJC, JO

1.5

Konkurss „Labākā jauniešu
organizācija” ( skolēnu pašpārvalžu
un jauniešu organizāciju vērtējums).

KND

KNDJLKK, KNBJC,
JO, KJD

1.6

Izglītojoši semināri, studiju vizītes, 2013.-2017.
stažieri u.c.

KND, projekti

KN BJC, KJD

1.7

„Jauniešu
informācijas
diena” 2013.-2017.
(jauniešu organizāciju prezentācijas,
informācijas apmaiņa u.c. radošās un
fiziskās aktivitātes).

KND, projekti

KJD

1.8

Jauniešu motivēšana dalībai jauniešu 2013.-2017.
organizācijās un interešu izglītības
programmās.

KND, projekti

KN BJC, JO, KJD

1.9

Saturīgu jauniešu kultūras un 2013.-2017.
izklaides pasākumu organizēšana.

KND, projekti

KN kultūras
nodaļa, JO,
izglītības iestādes

1.10

Jauniešu starptautiskie projekti.

2013.-2017.

KND, projekti

KN BJC, JO

1.11

Kuldīgas
novada
jaunatnes 2013.-2017.
darbinieku studiju vizītes, pieredzes
apmaiņa,
kontaktveidošanas
semināri.

KND, projekti

KN BJC

izveide

2013.-2017.
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Nr.

1.12

2.

Uzdevumi rezultātu sasniegšanai

Izpildes
laika
plānojums

Brīvprātīgā darba popularizēšana 2013.-2017.
novadā, reģionā, valstī, Eiropā

Iespējamais
Finansējums

Atbildīgā(s)
institūcija(s)

JSPA, ES
programma
„Jaunatne
darbībā”

KN BJC

Jauniešu informētība

2.1

Vienotas
jauniešiem
aktuālās 2013.-2017.
informācijas sistēmas pilnveidošana
Kuldīgas novadā.

KND, projekti

KN BJC, JO, KN
sabiedrisko
attiecību nodaļa

2.2

Savstarpējās pieredzes apmaiņas un 2013.-2017.
izglītojošie semināri.

KND, projekti

KN BJC, jaunatnes
darbinieki

3.

Infrastruktūras pilnveide darbam
ar jaunatni

3.1

Atbilstošs
telpu
nodrošinājums 2013.-2017.
jauniešu organizācijām.

KND, projekti

KND, JO

3.2

Pieejamas vides radīšana jauniešiem 2013.-2017.
ar īpašām vajadzībām.

KND, projekti

KND, JO, SD

4.

Jauniešu neformālā izglītība un
interešu izglītība

4.1

Metodiskais darbs ar jaunatnes 2013.-2017.
darbiniekiem un interešu izglītības
pedagogiem.

KND, projekti

KN BJC

4.2

Aktivitātes (projekti, skates, konkursi, 2013.-2017.
festivāli, izstādes u.c.).

KND, projekti,

KN BJC, JO, KN
jaunatnes
darbinieki

Valsts
mērķdotācija

5.

Jauniešu brīvais laiks

5.1

Iesaistīt
jauniešus
jauniešu 2013.-2017.
organizācijās un interešu izglītības
programmās.

KND

KN BJC, JO, KND

5.2

Saturīgu

KND

KND, KN BJC, KJD

kultūras

pasākumu 2013.-2017.
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Nr.

Uzdevumi rezultātu sasniegšanai

Izpildes
laika
plānojums

Iespējamais
Finansējums

Atbildīgā(s)
institūcija(s)

organizēšana un tradīciju veidošana.
5.3
6.

Jauniešu iesaistīšana
sporta aktivitātēs.

ārpusskolas 2013.-2017.

KND, projekti

KNSS

Jauniešu veselība un drošība

6.1

Regulāra
jauniešu
veselīga 2013.-2017.
dzīvesveida
popularizēšanas,
izglītojošu pasākumu par atkarību
izraisošu
vielu
ietekmi
un
reproduktīvās veselības pasākumu
īstenošana.

KND, projekti,
sponsori

KN BJC, JO, SD

6.2

Informatīvas akcijas un semināri par 2013.-2017.
jauniešu
drošību,
jauniešiem
aktuāliem veselības jautājumiem

Valsts Policija,
pašvaldības
policija

Valsts Policija un
pašvaldības
policija

6.3

Reidi jauniešu atpūtas vietās.

Valsts Policija,
pašvaldības
policija

Valsts policija,
Pašvaldības
policija,
brīvprātīgie

6.4

Veloceliņu
ierīkošana

peldvietu 2013.-2017.

KND

KND

6.5

Graustu un pamestu jaunbūvju 2013.-2017.
norobežošana ( nojaukšana)

KND

KND

KND

KN BJC, JO, KJD

KND, uzņēmēji

Uzņēmēji, KN BJC,
NVA, KNDJLKK

ierīkošana,

2013.-2017.

7.

Jauniešu nodarbinātība

7.1

Brīvprātīgā darba popularizēšana.

7.2

Informācijas
un
sadarbības 2013.-2017.
veicināšana starp darba devējiem un
jauniešiem.

7.3

Atbalsts
skolēnu
uzņēmumiem.

2013.-2017.

mācību 2013.-2017.

KND, Junior
Achievement
Latvija

Izglītības iestādes
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2.4.PLĀNOTIE REZULTĀTI
1. Kuldīgas novads ir jauniešiem draudzīga un pievilcīga vide, kas sekmē jauniešu
veidošanos par vispusīgi attīstītiem, izglītotiem, sociāli nodrošinātiem, veselīgiem un uz
demokrātiskām vērtībām vērstiem sabiedrības locekļiem.
2. Jaunieši aktīvi darbojas pilsoniskas sabiedrības veidošanā un piedalās lēmumu
pieņemšanas procesā pašvaldībā.
3.

Jaunieši aktīvi darbojas politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos.

4. Izveidotas jaunas jauniešu organizācijas, katrā pagastā darbojas jauniešu iniciatīvu,
brīvā laika pavadīšanas centrs, kurā jauniešiem iespēja pulcēties, pavadīt savu brīvo
laiku, saņemt informāciju, darbojoties darba grupās, iniciēt un popularizēt brīvprātīgo
darbu, neformālo izglītību. Jauniešiem kopā ar jauniešu centra vadītājiem, darbiniekiem
ir iespējas organizēt seminārus, pasākumus un citas aktivitātes.
5. Izglītoti un motivēti aktīvai darbībai jaunatnes darba konsultanti un jaunieši.
6. Jauniešos pozitīva vērtīborientācija, līdzdalība, formālā, neformālā un interešu izglītība,
veselība, informācija, nodarbinātība un brīvā laika lietderīga pavadīšana, izstrādāti
pasākumi jaunatnes pārkāpumu prevencijai.
7. Izveidota informācijas sistēma, kas nodrošina jauniešus ar viņu interesēm un
vajadzībām atbilstošu, aktuālu informāciju.
8. Jaunieši spēj aizstāvēt savas tiesības un piedalās lēmumu pieņemšanā.
9. Jauniešiem ir iespēja attīstīt un pilnveidot radošumu, līderisma spējas, prasmes un
iemaņas.
10. Nodrošināts metodiskais darbs ar jaunatnes darba, audzināšanas un interešu izglītības
speciālistiem.
11. Izveidota sadarbība starp darba devējiem, jauniešiem un NVA.
12. Veiksmīga starptautiskā sadarbība, jauniešu iekļaušana projektos un atbalsts
projektiem.
13. Īstenoti izglītojoši pasākumi par jauniešu veselību.
14. Nodrošināta droša un draudzīga vide bērniem un jauniešiem (veloceliņi, peldvietas,
sporta laukumi u.c. ).
15. Nodrošināta mērķtiecīga valsts un pašvaldību institūciju, jauniešu organizāciju
sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai Kuldīgas novadā, pašvaldības morālais un
finansiālais atbalsts jaunatnes pasākumiem, līdzfinansējums projektiem, telpas
pasākumiem un aktivitātēm.
20

Kuldīgas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija

21

Kuldīgas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija

3. STRATĒĢIJAS VADĪBA UN PĀRRAUDZĪBA
Par Kuldīgas novada jaunatnes politikas stratēģijas pārraudzību atbildīgā institūcija ir
Kuldīgas novada dome. Stratēģijas ilgtspēju nodrošinās Kuldīgas novada Domes Jaunatnes
lietu konsultatīvās komisijas, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra, jauniešu
organizāciju un skolēnu pašpārvalžu, jauniešu konsultantu un vietējo pārvalžu veiksmīga
sadarbība.
Reizi gadā Kuldīgas novada Domes Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija izvērtē
esošo situāciju stratēģijas īstenošanas gaitā novadā. Novada jaunatnes forumā tiek veikts
jaunatnes darba monitorings un noteikti uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai. Reizi
piecos gados tiek veikta programmas aktualizēšana.
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PIELIKUMI
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Pielikums Nr.1
Kuldīgas novada jauniešu organizācijas
Kuldīgas novads
Jauniešu centri
1.

Kuldīgas pilsēta

2.

Vārmes pagasts

Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra Kuldīgas jaunatnes
iniciatīvu centrs
Iniciatīvu centrs „ Čiekurs”
Brīvā laika centri

1.

Pelču pagasts

2.
3.

Rumbas pagasts
Kabiles pagasts

Brīvā laika centrs „ Pagrabiņš”
Brīvā laika centrs „ Bukaiši”
Brīvā laika centrs
Nevalstiskās organizācijas

1.
2.

Kuldīga
Kuldīga

3.
4.
5.
6.

Kuldīga
Kuldīga
Īvandes pagasts
Padures pagasts

„ Bums”
Biedrība „ Nekomerciālās kultūras attīstības centrs”
( NEKAC)
Biedrība „ Ekstremālo sporta veidu klubs „ BMX RIDE Kuldīga” „
Biedrība „SDK jaunieši”
Biedrība „ Mūsu mājas Īvande”
Biedrība „ Padure”
Neformālās Jauniešu grupas

1.
2.

Snēpeles pagasts
Skolēnu/audzēkņu
pašpārvaldes

Neformāla jauniešu grupa
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, Kuldīgas Alternatīvā sākumskola,
Kuldīgas pamatskola, Kuldīgas Centra vidusskola, Kuldīgas 2.
vidusskola, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola,
Ēdoles pamatskola, Vilgāles pamatskola, Turlavas pamatskola,
Laidu pamatskola, Vārmes pamatskola, A.Z.Meierovica Kabiles,
pamatskola, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā
vidusskola, Pelču speciālā internātskola-attīstības centrs.
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