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TERMINU SKAIDROJUMS
Jaunatnes politika

Darbs ar jaunatni
Jaunietis
Sociālās
atstumtības riskam
pakļautie jaunieši
Jaunatnes lietu
konsultatīvā
komisija

Jaunatnes lietu
speciālists

Jaunatnes
darbinieks

Jauniešu centrs

Jauniešu dome

Jaunatnes
organizācija

Mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas jomās, kas
veicina jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un
vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes
uzlabošanos.
Uz jauniešiem vērsts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas
nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunietis Latvijā ir persona
vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Iedzīvotāju grupas, kurām ir liegtas vai apgrūtinātas iespējas
iegūt pietiekamus ienākumus, saņemt dažādus pakalpojumus
un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai
funkcionēšanai sabiedrībā.
Pašvaldības veidota padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir
veicināt saskaņotu pašvaldības jaunatnes politikas izstrādi un
īstenošanu. Tās sastāvā visbiežāk iekļauj pašvaldības
speciālistus, kuri veic darbu ar jaunatni, un jaunatnes
organizāciju, iniciatīvu grupu un valsts pārvaldes iestāžu
teritoriālo struktūrvienību pārstāvjus.
Persona, kas plāno un uzrauga darbu ar jaunatni, sadarbojas ar
jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā
priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, 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 politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu,
projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina
jauniešu personības izaugsmi (Jaunatnes likums, 2008).
Persona, kas veic darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar
jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā; nodrošina aktivitātes un
lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā
līmenī; līdzdarbojas starptautisko pasākumu un projektu
īstenošanā; konsultē jauniešus par viņiem aktuālajām tēmām;
nodrošina informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes
politikas jautājumiem.
Viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas
instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni
sastāvdaļām. Vieta, kur jauniešiem ar dažādām iespējām tiek
izveidota draudzīga, atvērta un atbalstoša vide, kā arī veicināta
sadarbība starp jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām
personām.
Sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un
iniciatīvas darbā ar jaunatni. Tās sastāvā iekļauj izglītojamo
pašpārvalžu, jauniešu iniciatīvu grupu un jaunatnes
organizāciju pārstāvjus.
Reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kam statūtos viens no
darbības mērķiem ir darbs ar jaunatni, jauniešu iniciatīvu un
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Jauniešu līdzdalība
Formālā izglītība

Neformālā izglītība

Interešu izglītība

Karjeras izglītība

Ikdienējā
mācīšanās
Brīvprātīgais darbs
Pieredzes apmaiņa

līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē
veicināšana, vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši,
pārvaldes institūcijās nodrošināta jauniešu līdzdalība.
Jauniešiem ir tiesības piedalīties jaunatnes politikas izstrādē un
īstenošanā, lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarboties
dažādās sabiedriskās aktivitātēs, organizācijās un pasākumos.
Sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un
augstākās izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi
apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas
dokuments, kā arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas
dokuments.
Papildina formālo izglītību; neformālās izglītības mērķis ir
sniegt zināšanas, veidot prasmes, iemaņas un attieksmes, kā arī
veicināt jauniešu vispusīgu attīstību un aktīvu līdzdalību
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana
neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības, kā arī
saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēja ārpus formālās
izglītības, kuras laikā katrs pilnveido savas intereses - mācās
dejot, dziedāt, spēlēt kādu mūzikas instrumentu, gleznot,
nodarbojas ar sportu, vides pētniecību vai ko citu. Interešu
izglītība ir brīvprātīga.
Izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu
izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas
ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās
izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei.
Prasmes un iemaņas, ko jaunietis gūst no apkārtējās vides,
grāmatām, cilvēkiem, ģimenes un socializēšanās.
Organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas
fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā.
Veids, kā tiek apzināta citu pieredze līdzīgu mērķu sasniegšanā
dažādās vidēs.
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SAĪSINĀJUMI
BNJC – Baldones novada jauniešu centrs
JLKK – Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
JLS – jaunatnes lietu speciālists
SD – Sociālais dienests
JO – jaunatnes organizācija
NVO – nevalstiskās organizācijas
JSPA – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
LR – Latvijas Republika
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
ES – Eiropas Savienība
SK – solidaritātes korpuss
SVID - stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt stiprās puses, vājās puses,
iespējas un draudus
BND – Baldones novada dome
BNJD – Baldones novada Jauniešu dome
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
NEET - Jaunieši, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu
SMU – skolēnu mācību uzņēmumi
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STRATĒĢISKĀ DAĻA
BALDONES NOVADS 2030
Rīgas tuvums, Baldones kūrorta vārds, bagātie dabas resursi (dūņas, sēravoti, meži) un
aktīvā tūrisma piedāvājumi ir galvenās priekšrocības Baldones izaugsmei un
konkurētspējai Pierīgā.
2030. gadā Baldone ir labi pazīstams novads Latvijā ar kvalitatīvi atšķirīgu un
komfortablu vidi dzīvošanai, darbam un aktīvajai atpūtai Pierīgā. Baldone ir piemērota
vieta, kur audzināt un skolot bērnus, sagatavojot viņus profesionālai karjerai.
Baldone ir mājas, kurās atgriezties pēc darba dienas un uzņemt spēkus mazpilsētas
omulībā un dabā. Baldonē ir sakārtota uzņēmējdarbības vide, kurā atgriezties pēc
studijām un uzsākt privāto biznesu.
Lielākās daļas Baldones iedzīvotāju ienākumi, karjera un dzīves līmenis ir saistīts ar
Rīgu.
Baldonē uz vietas ir attīstīti vietējie uzņēmumi, kuru saražotā produkcija un
pakalpojumi ir pieprasīti Rīgā, kā arī ārpus Latvijas. Baldones novada uzņēmumi ir
dabas resursus saudzējoši un videi draudzīgi.
Uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi veido attīstīta sadarbība ar valsts ceļu un valsts mežu
apsaimniekotājiem, arī ar pašvaldības ceļu tīkla uzturēšanu labā stāvoklī, pašvaldības
e-pakalpojumu attīstīšanu un pašvaldības līdzdalību svarīgos infrastruktūras un
nodarbinātības veicināšanas projektos.
Baldone ir ērti sasniedzama no Rīgas, lai baudītu vienas vai vairāku dienu atpūtu dabā
vai atjaunotajā kūrortā. Piepilsētas meži, pilsētas parki, Ķekaviņas upes krasti ir
iekārtoti pilsētnieku un atpūtnieku īsākām un garākām pastaigām, velobraucieniem,
piknikiem, fiziskām aktivitātēm un dabas izzināšanai. Baldone ir pazīstama ar
dzīvīgumu un rosību nelielajos veikaliņos, bāros, kafejnīcās un tirgus laukumā.
Baldoni ir iecienījuši apmeklēt viesi un tūristi no Rīgas arī Lietuvas daudzveidīgo
atpūtas iespēju t.sk. slēpošanas trašu dēļ. Ar tūrisma pakalpojumiem un atjaunotajām
kūrorta tradīcijām Baldone iekļaujas Pierīgas brīvdienu piedāvājumā. Pašvaldība
partnerībā ar vietējiem uzņēmējiem ir uzsākusi dūņu un sērūdens izmantošanu.
Pašvaldība stimulē dabas resursu pētniecisko darbu, dabas zinātņu novirziena
popularizēšanu un apmācības. Uzņēmēji attīsta lauku tūrismu, veselības aprūpi un SPA
pakalpojumus. Iestādes un nevalstiskās organizācijas ir paplašinājušas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas piedāvājumu.
Rīgas tuvums un veiksmīga Baldones tēla izveide, kas balstās uz teritorijas dabisko
pievilcību un senajām kūrorta tradīcijām, kā arī Baldones novadā pieejamo
pakalpojumu augstā kvalitāte, ir sekmējusi pastāvīgo iedzīvotāju skaita pieaugumu.
Baldones novada jaunatnes politikas mērķis - pilnveidot darbu ar Jaunatni
Baldones novada pašvaldībā, lai uzlabotu Baldones novada jauniešu dzīves
kvalitāti, radot atbalstošu apkārtējo vidi un veicinot jauniešu līdzdalību
sabiedrībā un jauniešu personības pilnveidi.
6
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Balstās uz Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016. –
2020.gadam.
Baldones novada pašvaldības jaunatnes politikas plāns izstrādāts, pamatojoties uz valstī
noteiktajām prioritārajām jomām, kas iekļautas Jaunatnes politikas īstenošanas plānā
2016.–2020. gadam:
VIDE - veicināt jauniešiem atbalstošas un iekļaujošas vides izveidi, nodrošinot tās
pieejamību un uzlabojot darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetences;
LĪDZDARBOŠANĀS - veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā
un sabiedriskajā dzīvē;
PERSONĪBAS PILNVEIDE - veicināt jauniešu uzņēmīgumu, savu spēju
apzināšanos, kā arī atbildības uzņemšanos par savas veselības saglabāšanu.
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RĪCĪBAS VIRZIENI UN SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
1. Institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācija
Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

2020

Uzdevuma
Iespējamais
izpildes termiņš finanšu avots

2019

Uzdevumi

2018

Nr.p.k.

1.1. Veicināt koordinētu, saskaņotu un jauniešu vajadzībām atbilstošu jaunatnes politikas izstrādi un ieviešanu Baldones novadā
1.1.1.
Koordinēt pašvaldības
x
x Ikgadējā budžeta BNJC, JLS
Pašvaldības
1. Ne mazāk kā 1 reizi
institūciju sadarbību
ietvaros
institūcijas,
ceturksnī organizētas
jaunatnes politikas jomā.
jaunatnes
sanāksmes ar
organizācijas un pašvaldību institūciju
organizācijas
un jauniešu NVO
kuras strādā ar
pārstāvjiem;
jauniešiem
2. Sniegta metodiska
palīdzība/konsultācijas
darbā ar jaunatni;
3. Darba ar jaunatni
īstenošanai pastāvīgi
iesaistās pašvaldības
iestādes (skolas,
kultūras centrs,
bibliotēka, sporta
centrs, u.c.).
1.1.2.
Nodrošināt Jaunatnes lietu
x
x Ikgadējā budžeta BNJC, JLS
Pašvaldības
1. Sasauktas vismaz 6
konsultatīvās komisijas
ietvaros
institūcijas,
JLKK sēdes gadā.
darbību.
jaunatnes
2. Nodrošināts
organizācijas un Baldones novada
organizācijas,
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kuras strādā ar
jauniešiem,
BNJD,
Pašvaldības
policija, u.c.

1.1.3.

Sekmēt jaunatnes
organizāciju un
organizāciju, kuras strādā
ar jauniešiem savstarpējo
sadarbību.

1.1.4.

Pilnveidot Baldones novada
jauniešu domi un skolēnu

x

x

x

Ikgadējā budžeta BNJC, JLS
ietvaros

Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem

x

x

Ikgadējā budžeta BNJC, JLS,
ietvaros
BNJD

Izglītības
iestādes,

9

jaunatnes politikas
monitorings;
3. Katru gadu notiek
jaunatnes politikas
prioritāšu un
uzdevumu
pārskatīšana, veikta
plāna aktualizācija;
4. Sniegta metodiska
palīdzība/konsultācijas
darbā ar jaunatni.
1. Organizēta vismaz
viena darba
sanāksme/aktivitāte
gadā Baldones novada
jaunatnes
organizācijām;
2. Jaunatnes
organizācijas
savstarpēji
sadarbojoties,
īstenojušas vismaz 2
projektus/pasākumus
gadā (Jauniešu forumi,
Jauniešu dienas, Gada
jaunietis, Gada
Brīvprātīgais .u.c.).
1. Skolēnu
līdzpārvaldes darbojas
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līdzpārvalžu līdzdalību
lēmumu pieņemšanas
procesos novada līmenī.

1.1.5.

Veikt kvalitatīvu pētījumu,
lai identificētu darba ar
jaunatni prioritārās jauniešu
mērķa grupas un to
vajadzības.

1.1.6.

Veikt ikgadējās aptaujas un
pētījumus, lai apkopotu un
iegūtu informāciju par

x

x

x

x

Ikgadējā
budžeta ietvaros
vai piesaistot
ārējo
finansējumu

BND, BNJC,
JLS

Ikgadējā
budžeta ietvaros

BNJC, JLS
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nevalstiskās
visās novada izglītības
organizācijas u.c. iestādēs;
2. Izveidots skolēnu
līdzpārvalžu un
jauniešu iniciatīvu
grupu un jaunatnes
organizāciju
sadarbības tīkls;
3. Baldones novada
jauniešu dome
darbojas atbilstoši
Jaunatnes likuma 5.
panta 6. daļai.
NVO, BNJD,
1. Veikts vismaz viens
piesaistot
kvalitatīvas pētījums
atbilstošus
par Baldones novada
ekspertus
jauniešu mērķa
grupām un to
vajadzībām periodā;
2. Pašvaldība plāno un
īsteno jaunatnes
politiku atbilstoši
mērķa grupu
vajadzībām un
pašvaldības kopējām
prioritātēm.
BNJD,
1. Vismaz viens
pētījums un/vai
aptauja gadā;
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jauniešiem pašvaldībā un
darbu ar jaunatni.

2. Izstrādāts ikgadējais
Jaunatnes politikas
plāna īstenošanas
pārskats.

2. Atbalsts jauniešu līdzdalībai
Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

2020

Uzdevuma
Iespējamais
izpildes termiņš finanšu avots

2019

Uzdevumi

2018

Nr.p.k.

2.1. Nodrošināt jauniešiem iespēju līdzdarboties viņu dzīves kvalitāti ietekmējošu lēmumu pieņemšanā
2.1.1.
Nodrošināt jauniešu
x
x Ikgadējā budžeta BNJC, JLS
Jaunatnes
pārstāvniecību
ietvaros
organizācijas un
Jaunatnes lietu
organizācijas,
konsultatīvajā komisijā.
kuras strādā ar
jauniešiem
2.1.2.
Organizēt ikgadējo
x
x
x Ikgadējā
BNJC, JLS,
Izglītības
Jauniešu forumu.
budžeta ietvaros, BNJD
iestādes,
projektu
jaunatnes
finansējums
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem
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1. Nodrošināts, ka
vismaz 50% no JLKK
locekļiem ir jaunieši
vai pārstāv jaunatnes
organizācijas.
1. Forumā
piedalījušies vismaz
30 jaunieši gadā;
2. Izvērtētas
iepriekšējā Forumā
gūtās rekomendācijas
un izstrādātas vismaz
4 jaunas
rekomendācijas
jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošanai.
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2.1.3.

Jauniešu līdzdalības
prasmju attīstīšana.

x

x

Ikgadējā
BNJC, JLS
budžeta ietvaros,
projektu
finansējums

Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
izglītības iestādes

2.1.4.

Atbalstīt Baldones novada
izglītības iestāžu skolēnu
pašpārvalžu darbību sekmēt vienotas izpratnes
veidošanos par pašpārvalžu
lomu izglītības iestādēs.

x

x

Ikgadējā
Izglītības
budžeta ietvaros, iestādes, BNJC,
projektu
JLS
finansējums

BNJD, JO, NVO

2.1.5.

Stiprināt Baldones novada
jauniešu domes darbību.

x

x

Ikgadējā
BNJC, JLS
budžeta ietvaros,
projektu
finansējums

Izglītības
iestādes, citas
ieinteresētās
pašvaldības
institūcijas

x
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1. Ne mazāk kā 4
reizes gadā organizēti
vienas dienas semināri
novada jauniešiem to
kapacitātes
stiprināšanai, lai tie
turpmāk varētu
kvalitatīvi darboties
BNJD, Jauniešu centrā
un skolēnu
līdzpārvaldēs.
1. Organizēti vismaz 2
semināri, t.sk.
pieredzes apmaiņas,
skolēniem gadā;
2. Semināros
piedalījušies vismaz
30 jaunieši gadā.
1. Baldones novada
jauniešu domes
organizēto publisko
pasākumu/aktivitāšu
skaits;
2. Organizēti jauniešu
domes neformālās
izglītības
apmācības/pasākumi;
3. Organizēti jauniešu
domes pieredzes
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2.1.6.

Nodrošināt jauniešiem
iespēju iesaistīties jaunatnes
politiku un jauniešu dzīvi
būtiski ietekmējošu lēmumu
apspriešanā pirms to
pieņemšanas.

x

x

x

Ikgadējā
budžeta ietvaros

BND, JLS

2.2. Sekmēt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes organizācijās un brīvprātīgajā darbā
Organizēt jauniešiem
2.2.1.
x
x
x Ikgadējā
BNJC, JLS
pasākumus un aktivitātes
budžeta ietvaros,
jaunatnes organizāciju un
projektu
brīvprātīgā darba
finansējums
popularizēšanai.

2.2.2.

Veicināt brīvprātīgā darba
pieejamību un jauniešu
iesaisti sabiedriski lietderīgā

x

x

Ikgadējā
budžeta ietvaros
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BNJC, JLS

Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
BNJD, JLKK,
NVO, izglītības
iestādes

Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
NVA, izglītības
iestādes, citas
pašvaldības
institūcijas
Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar

apmaiņas un sadarbību
veicinoši pasākumi.
1. Pašvaldības
sagatavotos lēmumu
projektus, kuri skar
jauniešu intereses,
nosūta publiskai
apspriešanai:
a. Baldones novada
jauniešu domei,
b. jaunatnes
organizācijām,
c. organizācijām, kuras
strādā ar jauniešiem,
d. skolēnu
līdzpārvaldēm.
1. Organizēti vismaz 2
pasākumi gadā par
vienu no tēmām;
2. Uzlabojusies
jauniešu vispārējā
informētība par
nevalstisko
organizāciju sniegtajām
iespējām un brīvprātīgā
darba nozīmi.
1. Brīvprātīgā darba
devēju/ņēmēju skaits
gadā.
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darbā un kopējās iedzīvotāju
iniciatīvās.

2.2.3.

Izstrādāt mehānismu, kā
jaunatnes organizācijas un
organizācijas, kuras strādā ar
jauniešiem var saņemt
atbalstu ikdienas darbam un
savas darbības
paplašināšanai novadā.

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

jauniešiem,
NVA,
pašvaldības
institūcijas

x

x

Ikgadējā
budžeta ietvaros

BND, JLS

Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem

1. Nodrošinātas telpas
jaunatnes iniciatīvu
grupu vai jaunatnes
organizāciju
aktivitātēm (pasākumu
organizēšanai, ikdienas
darbībai);
2. Apmācību,
konsultāciju skaits gadā
potenciālo, jaunu un
esošu jaunatnes
organizāciju
kapacitātei.

x

Ikgadējā
budžeta ietvaros

BND, JLS,
BNJC

Jaunatnes
organizācijas,
Jaunatnes
iniciatīvas
grupas.

1. Konkursa kārtībā
atbalstītas vismaz 3
jauniešu iniciatīvas
gadā;
2. Sekmēta jaunatnes
organizāciju
veidošanās (saskaņā ar
Jaunatnes likuma
6.pantu).
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3. Brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas
Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

Jaunatnes
organizācijas,
jauniešu
neformālās
iniciatīvas
grupas,
ieinteresētās
pašvaldības
institūcijas un
iestādes.

1. Organizēto
pasākumu skaits
mēnesī;
2. Apmeklētāju skaits
pasākumā/aktivitātē;
3. Veikta ikgadēja
aptauja par
pasākumiem ne retāk
kā 1 reizi gadā.

Izglītības
iestādes,
Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem

1. Īstenota vismaz 1
neformālās izglītības
programma gadā;
2. Neformālās
izglītības programmā
iesaistījušies vismaz
20 jaunieši gadā.

2020

Uzdevuma
Iespējamais
izpildes termiņš finanšu avots

2019

Uzdevumi

2018

Nr.p.k.

3.1. Nodrošināt Baldones novada jauniešiem iespējas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai
3.1.1.
Radīt iespēju jauniešiem
x
x
x Ikgadējā budžeta BNJC, JLS
pašiem rīkot brīvā laika
ietvaros
aktivitātes un pasākumus.

3.2. Nodrošināt jauniešiem neformālās izglītības iespējas
3.2.1.
Izstrādāt un īstenot
x
x
x Ikgadējā budžeta BNJC, JLS
neformālās izglītības
ietvaros,
programmu jauniešiem.
projektu
finansējums
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4. Atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai
Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

4.1. Radīt priekšnoteikumus jauniešu karjeras izvēlei un sekmēt uzņēmējdarbības prasmju attīstību.
Veicināt jauniešu iniciatīvu,
4.1.1.
x Ikgadējā budžeta BND, BNJC,
Izglītības
atbildību un apzinātu
ietvaros,
JLS
iestādes,
karjeras izvēli.
projektu
NVA,
finansējums
pašvaldības
institūcijas,
uzņēmēji,
Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem

4.1.2.

Organizēt karjeras izglītības
pasākumu „Ēnu diena”
Baldones novadā.

x

Rezultatīvie rādītāji

2020

Uzdevuma
Iespējamais
izpildes termiņš finanšu avots

2019

Uzdevumi

2018

Nr.p.k.

x

Ikgadējā budžeta BND, JLS,
ietvaros
BNJC
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Izglītības
iestādes,
pašvaldības
institūcijas

1. Organizēta
„Karjeras nedēļa
Baldones novadā”;
2. Iesaistīti
pasākumos/ aktivitātēs
vismaz 100 jaunieši
gadā;
3. Organizēts vismaz 1
seminārs pedagogiem
gadā;
4. Organizēts vismaz 1
seminārs vecākiem
gadā;
5. Karjeras
konsultantu skaits.
1. Piedāvāto
„ēnošanas” vakanču
skaits pašvaldības
iestādēs Baldones
novadā;
2. Pasākuma „Ēnu
diena” aktivitātēs
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4.1.3.

Nodrošināt atbalstu jauniešu
uzņēmējdarbības
veicināšanā.

4.1.4.

Nodrošināt mācību prakses
vietas Baldones novada
jauniešiem pašvaldības
iestādēs.

4.1.5.

Nodrošināt vasaras darbu un
citu sezonālo darbu iespējas
skolēniem.

x

4.1.6.

Organizēt jauniešu biznesa
ideju konkursu Baldones
novadā.

x

x

Ikgadējā budžeta Izglītības
ietvaros
iestādes, BND,
JLS

NVO, Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,

x

Ikgadējā budžeta BND, JLS,
ietvaros
pašvaldības
iestādes

Augstākās
izglītības
iestādes,
Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem

x

x

Ikgadējā budžeta BND, JLS,
ietvaros,
NVA
projektu
finansējums

Pašvaldības
iestādes un
struktūrvienības.

x

x

Ikgadējā budžeta BND, Attīstības
ietvaros
nodaļa

BNJC, NVO

x
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iesaistīto jauniešu
skaits.
1. Iesaistīto Baldones
novada skolu skaits
Junior Achievement Young Enterprise
Latvija programmā;
2. Līdz perioda
beigām visās Baldones
novada izglītības
iestādēs darbojas
SMU.
1. Jauniešu skaits, kuri
veic mācību praksi
pašvaldības iestādēs;
2. Pašvaldības iestāžu
un kapitālsabiedrību
skaits, kas nodrošina
prakses vietas
Baldones novad
jauniešiem.
1. Pašvaldība atbalsta
Nodarbinātības valsts
aģentūras aktivitātes;
2. Vasaras darbos un
citos sezonālos darbos
nodarbināto skaits.
1. Iesniegto biznesa
ideju skaits.
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2. Finansēto biznesa
ideju skaits.

5. Starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte
Atbildīgā
institūcija

5.1. Radīt priekšnoteikumus pieredzes apmaiņai jaunatnes politikas jautājumos.
5.1.1.
Veidot starptautisku
x
x
x Projektu
BND, BNJC,
sadarbību jaunatnes jomā.
finansējums
JLS

5.2. Sekmēt jaunatnes organizāciju un pašvaldības institūciju līdzdalību pārrobežu projektos.
5.2.1.
Atbalstīt jaunatnes
x
x
x Ikgadējā budžeta BND, JLS,
organizācijas starptautisku
ietvaros
BNJC
projektu sagatavošanā un
īstenošanā.
5.2.2.

Īstenot starptautiskus
projektus jauniešu
mobilitātes nodrošināšanai.

x

x

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem

1. Realizēto projektu
skaits gadā.

Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem
Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
izglītības
iestādes

1. Sniegto
konsultāciju par
projektu pieteikumu
sagatavošanu skaits
gadā.
1. Pašvaldības
iestāžu/struktūru
īstenoto, uz
jauniešiem vērstu
projektu skaits gadā;
2. Pārrobežu
mobilitātes aktivitātēs

2020

Uzdevuma
Iespējamais
izpildes termiņš finanšu avots

2019

Uzdevumi

2018

Nr.p.k.

x

Ikgadējā budžeta BND, JLS,
ietvaros,
BNJC
projektu
finansējums
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iesaistīto jauniešu
skaits periodā.

6. Veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes

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

6.1.2.

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

x

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

1. Organizēto
pasākumu un
nodarbību par atkarību
profilakses tēmu skaits
gadā;
2. Semināros un
nodarbībās iesaistīto
jauniešu skaits;
3. Organizētas vismaz
2 pret atkarībām
vērstas
kampaņas/akcijas
gadā.
1. Organizētas vismaz
2 nodarbības par
veselības tēmām;
2. Nodarbībās
iesaistīti vismaz 40
jaunieši.

2020

Uzdevuma
Iespējamais
izpildes termiņš finanšu avots

2019

Uzdevumi

2018

Nr.p.k.

x

Ikgadējā budžeta Izglītības
ietvaros
iestādes, BNJC,
JLS

Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
sociālais
dienests.

x

Ikgadējā budžeta Izglītības
ietvaros,
iestādes, BNJC,
projektu
JLS
finansējums

NVO, Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem

19

Baldones novada pašvaldības jaunatnes politikas plāns 2018.–2020.gadam

6.1.3.

Nodrošināt jauniešiem
informāciju par bezmaksas
pašvaldības sporta
infrastruktūras pieejamību.

x

6.2. Sekmēt jauniešu dalību sporta aktivitātēs
6.2.1.
Nodrošināt regulāru
x
materiāltehniskās bāzes
atjaunošanu sporta
aktivitāšu nodrošināšanai.

6.2.2.

Popularizēt tautas sportu
jauniešu vidū.

x

x

x

Ikgadējā budžeta BND, JLS
ietvaros

Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
Baldones novada
sporta centrs,
izglītības
iestādes.

1. Izveidota un
sistemātiski
aktualizēta
informācija
www.baldone.lv par
bezmaksas pieejamo
sporta infrastruktūru
individuālām un grupu
sporta nodarbībām;
2. Publikāciju skaits
masu medijos gadā.

x

x

Ikgadējā budžeta BND, Baldones
ietvaros,
novada sporta
projektu
centrs
finansējums

1. Regulāri atjaunota
materiāltehniskā bāze
sporta aktivitāšu
nodrošināšanai.

x

x

Ikgadējā budžeta Baldones
ietvaros,
novada sporta
projektu
centrs, BNJC
finansējums

Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
BNJC
Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

1. Tautas sporta
pasākumu skaits gadā.
2. Iesaistīto jauniešu
skaits tautas sporta
aktivitātēs.

7. Jauniešu sociālā drošība
Nr.p.k.

Uzdevumi

Uzdevuma
Iespējamais
izpildes termiņš finanšu avots
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Atbildīgā
institūcija

2020

2019

2018
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7.1. Sekmēt sociālās atstumtības riska grupu jauniešu integrāciju sabiedrībā.
7.1.1.
Informēt jauniešus no
x
x
x Ikgadējā budžeta Sociālais
sociālās atstumtības riska
ietvaros
dienests
grupām par iespējām
piedalīties jauniešu
pasākumos un programmās,
kā arī par sociālajiem un
atbalsta pakalpojumiem
7.1.2.

7.1.3.

Starpinstitucionālā modeļa
nodrošināšana uzvedības
sociālās korekcijas un
sociālās palīdzības
programmu izstrādē bērnu
un jauniešu
likumpārkāpumu
gadījumos.
Attīstīt NVA nereģistrēto
NEET jauniešu prasmes un
veicināt to iesaisti izglītībā,
NVA īstenotajos
pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros un
nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā”
(Projekta “POTI un DARI”

x

x

x

Ikgadējā budžeta Sociālais
ietvaros
dienests

x

Projekta
finansējums
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Sociālais
dienests, BNJC,
JLS

Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
Izglītības
iestādes, BNJC,
JLS
Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
Izglītības
iestādes, Valsts
policija, JLS
JSPA, NVA,
VIAA, NVO

1. Informācijas nesēju
skaits.

1. Bērnu un jauniešu
skaits gadā.

1. NVA nereģistrēto
NEET jauniešu skaits,
kas saņēmuši atbalstu
projekta ietvaros;
2. NVA nereģistrēto
NEET jauniešu skaits,
kas sekmīgi izpildījuši
individuālo pasākumu
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īstenošana Baldones
novadā)
7.2. Atbalsts ģimenēm.
7.2.1.
Motivēt ģimenes ar
bērniem veselīgam
dzīvesveidam.

7.2.2.

Organizēt atbalsta un
pašizziņas grupu
nodarbības vecākiem.

programmu projekta
ietvaros.
x

x

Ikgadējā budžeta Sociālais
ietvaros,
dienests
projektu
finansējums

NVO, BNJC,
JLS

x

x

Ikgadējā budžeta Sociālais
ietvaros,
dienests
projektu
finansējums

NVO, BNJC,
JLS

7.3. Veicināt jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā.
7.3.1.
Radīt iespējas jauniešiem ar .
x
x Ikgadējā budžeta Sociālais
funkcionāliem
ietvaros,
dienests
traucējumiem pilnveidot
projektu
sociālās prasmes un izkopt
finansējums
jaunas prasmes.
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Izglītības
iestādes,
Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
BNJC, JLS

1. Organizēti vismaz 2
veselīgu dzīvesveidu
veicinoši pasākumi
gadā;
2. Iesaistīto ģimeņu
skaits.
1. Sociālo
pakalpojumu
saņēmušo vecāku
skaits;
2. Pakalpojumu skaits
dienas centrā.
1. Sociālās
rehabilitācijas
pasākumos iesaistīto
jauniešu ar
funkcionāliem
traucējumiem skaits;
2. Izveidots un
darbojas dienas centrs;
3. Pakalpojumu skaits
dienas centrā;
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8. Informācijas pieejamība jauniešiem
Iespējamais
finanšu avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

2020

Uzdevuma
izpildes termiņš

2019

Uzdevumi

2018

Nr.p.k.

8.1. Nodrošināt jauniešiem viegli pieejamu un strukturētu informāciju par līdzdalības iespējām un pašvaldības pakalpojumiem.
8.1.1.
Izveidota jauniešu
x
x Ikgadējā
BND, JLS,
Jaunatnes
1. Jauniešu informēšanai
informācijas sistēma
budžeta
BNJC
organizācijas tiek izveidota un regulāri
ietvaros,
un
uzturēta www.baldone.lv
projektu
organizācijas, (apakšsadaļa ar adresi
finansējums
kuras strādā
www.jaunatne.baldone.lv;
ar jauniešiem, 2. Sadarbības partneru un
Izglītības
jauniešu vidū populārās
iestādes.
mājas lapās, pašvaldības
izglītības iestādēs un
bibliotēkās izvietoti
baneri uz
www.jaunatne.baldone.lv;
3.
www.jaunatne.baldone.lv
apmeklētāju skaits.
4. Jauniešu informēšanai
tiek izveidoti un regulāri
uzturēti sociālo tīklu
konti.
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