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Termini un saīsinājumi 

 
Jaunietis – persona vecumā no 13-25 gadiem. 

Jaunatne – demogrāfiskā iedzīvotāju grupa, vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

Jaunatnes politika – mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas jomās, kas veicina 

jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un 

dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

Jauniešu centrs – viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un 

institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām. Centrs ir īpaši nozīmīgs posms starp 

„neaktīvo” un „aktīvo” jaunieti, tā ir vieta, kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves 

pieredzi ir pieejama draudzīga, atvērta un atbalstoša vide. Centrs jaunatnes jomā sadarbojas ar 

jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām (pašvaldību institūcijām, jaunatnes 

organizācijām, kā arī valsts pārvaldes iestādēm).  

Jaunatnes organizācija – biedrība, 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. 

Jaunatnes darbinieks – speciālists, kurš atbilstoši savai profesionālajai kompetencei sekmē 

jauniešu attīstību un integrāciju sabiedrībā notiekošajos procesos un veic darbu ar jaunatni. 

Darbs ar jaunatni – uz jaunatni vērstas rīcības kopums, ietverot jaunatnes aktivitātes, kas 

nodrošina iespējas jauniešu attīstībai un integrācijai sabiedrībā un kuras veic jaunatnes 

politikas īstenošanā iesaistītās personas un jaunatnes darbinieki 

Jauniešu brīvprātīgais darbs – bez atlīdzības darbs (arī pakalpojumu sniegšana), ko veic 

jaunietis, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās.  

Neformālā izglītība – jebkura ārpus formālās izglītības organizēta jauniešus 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 vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no 

vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. 

 

 

ES – Eiropas Savienība 

JPD - Jūrmalas pilsētas dome 

Jūrmalas BJIC – Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO – nevalstiskās organizācijas 

LR – Latvijas Republika 

JIN – Jūrmalas domes izglītības nodaļa 

JKC – Jūrmalas Kultūras centrs 
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Ievads 

Jaunatne ir sabiedrības un tās izaugsmes turpināšanās garants, tāpēc mūsu cerības un 

nākotnes skatījums ir saistīts ar jaunatni. Ko vēlas paši jaunieši? Kādus jauniešus Jūrmalā 

redz tās iedzīvotāji? Ko mēs gribam sasniegt?  

Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas jomās, kas 

veicina jauniešu, kā sabiedrības locekļu, pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos 

sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu. 

Pašvaldības, savu funkciju ietvaros, piedalās valsts jaunatnes politikas īstenošanā, 

saskaņā ar Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, kur teikts, ka pašvaldības kompetence ir 

plānot darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas 

dokumentus, un nodrošināt institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni. 

2012.gada 5.aprīlī tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.181 par Jūrmalas 

pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas (turpmāk tekstā – Jaunatnes darba stratēģija) izstrādes 

uzsākšanu. Tika izveidota darba grupa 16 cilvēku sastāvā, tajā skaitā jaunieši. Darba grupa 

izvirzīja stratēģijas prioritārās jomas, mērķus un rīcības plānu. Par atbildīgo institūciju 

Jaunatnes darba stratēģijas izstrādāšanai tika noteikts Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu 

centrs.  

Jaunatnes darba stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes 

likumu, Latvijas Republikas Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009. – 2018.gadam un 

likumu „Par pašvaldībām”  

Jaunatnes politikas stratēģijas uzdevumi ir: 

 definēt mērķus darbā ar jaunatni un noteikt prioritātes; 

 izveidot struktūru sistemātiskai līdzekļu plānošanai jaunatnes darbam; 

 veicināt atbalsta sistēmu darbam ar jaunatni Jūrmalā; 

sniegt atbalstu esošajām jauniešu organizācijām un veidotu labvēlīgu vidi jaunu 

jauniešu organizāciju izveidei. 

Jaunatnes darba stratēģija ir pirmais jaunatnes politikas plānošanas dokuments. 

Dokuments tiek balstīts uz piecām prioritārajām jomām: 

 Jauniešu līdzdalība 

 Jauniešu informētība 

 Jauniešu nodarbinātība 

 Jauniešu veselība, drošība un sociālā aizsardzība 

 Jauniešu brīvais laiks 
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Esošās situācijas raksturojums 

Pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem (pēdējie dati Tautas skaitīšana 

2011.gads) 2011. gada 1. martā Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju skaits  – 50840, no tiem 7370 

jaunieši, kas sastāda 15% no kopējā Jūrmalas iedzīvotāju skaita. Pēc Pilsonības un migrācijas 

pārvaldes datiem 2012. gada 1. jūnijā Jūrmalā ir 56334 iedzīvotāji. 

Izglītojamo skaits Jūrmalas pilsētā obligātajā izglītības vecumā 2012. gada 3. 

septembrī – 5553 izglītojamie. 

Uz 2013.gada aprīli Jūrmalas pilsētā: 

3 pamatskolas;  

9 vispārējās vidējās izglītības iestādes; 

1 speciālās izglītības skola;  

4 profesionālās ievirzes izglītības iestādes; 

 2 profesionālās izglītības iestādes;  

3 augstākās izglītības iestādes;  

1 pašvaldības interešu izglītības iestāde.  

 Saskaņā ar 2009.gada 29.oktobra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.26 Jūrmalas 

pilsētā darbojas Bērnu un jauniešu interešu centrs (BJIC), kas no 2010. gada 11. novembra 

ir noteikta kā atbildīgā institūcijas darbam ar jaunatni pašvaldībā. 

BJIC darbības mērķis: bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un talantu izkopšana, 

atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām. Interešu izglītība ir brīvprātīga, tās 

uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša iegūtā izglītība. 

BJIC galvenie uzdevumi: 

1. izstrādāt un īstenot interešu izglītības un metodiskā darba programmas; 

2. organizēt bērnu un jauniešu (izglītojamo) interešu izglītību;  

3. nodrošināt mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu nometnēs, sporta un kultūras 

pasākumos; 

4. īstenot darbu ar jaunatni, sadarboties ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām un 

skolēnu pašpārvaldēm, jauniešu domi; 

5. plānot un nodrošināt atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī, nepieciešamos resursus 

interešu izglītības darbībai, izstrādāt un īstenot izglītības projektus papildus finansējuma 

saņemšanai.  

Sākot ar 2012. gada 3. septembri Jūrmalas BJIC strādā jaunatnes lietu speciālists. 
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Jūrmalā darbojas astoņas jauniešu organizācijas: 

1. Jūrmalas jauniešu dome (www.bjic.jurmala.lv).  

Izveidota 2012.gada 22.novembrī 

Jauniešu domes mērķi: 

1.Veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi sociālajās un kultūras norisēs vietējā, 

valsts un starptautiskā mērogā. 

2.Veicināt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes politikas veidošanā, nodrošinot vidi, kurā tiek 

attīstītas diskusijas par jauniešiem aktuālajiem jautājumiem. 

2. Skolēnu bērnu tiesību aizsardzības komisija 

Izveidota: 2000. gada 24. martā. 

Vadītājs: Irēna Drupa, Izglītības nodaļa, bērnu tiesību aizsardzības speciāliste 

Darbības mērķi:  

1.Pilnveidot bērnu tiesību aizsardzību Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs un atbalstīt bērnu 

un jauniešu kustību „Bērns palīdz bērnam”.  

2.Veikt izglītojošo darbu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai u. c. 

Galvenās aktivitātes: Pilsētas konkurss „Manas tiesības un mani pienākumi”, konference 

„Bērnu stāvoklis Jūrmalā” ( katru gadu), aptauja „Kā es jūtos skolā”. 

3. Jūrmalas jauniešu klubs „eXperiments” (www.klubsexperiments.lv) 

Izveidota: 2007. gadā 

Vadītājs: Inga Reimane 

Mērķis:  

1.Atvērt acis vienaudžiem un pateikt, to, ka viss ir iespējams! 

Galvenās aktivitātes: Jūrmalas jauniešu klubs "eXperiments" - vieta, kur izpausties un 

pilnveidot sevi. Šo organizāciju izveidojuši paši jaunieši! Organizācijas biedri veido dažādus 

pasākumus, seminārus, diskusiju vakarus un akcijas. Populārākās aktivitātes: Mis un Misters 

Jūrmala, Positivus NVO zona, vasaras nometnes, karjeras dienas, sadarbība ar Jūrmalas 

Kultūras centru  

4. Jauno arhitektu kustība 
Izveidota: 2007. gadā 

Vadītājs: Vija Viese 

Mērķis:.Izveidot sadarbības un attīstības platformu starp topošajiem arhitektūras, 

ainavarhitektūras, dizaina, telpiskās vides speciālistiem un kopīgi pilnveidot sabiedrības 

izpratni par apkārtējās vides, arhitektūras un cilvēku savstarpēju mijiedarbību. 

5. Jauniešu apvienība Jūrmalai NexT 

Izveidota: 2008. gadā 

Vadītājs: Edgars Davidovičs 

Mērķi:  

1. Biedrības darbības misija ir –pozitīvi domājoša sabiedrība Latvijā. 

2. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu sabiedrības locekļu vidū. 

6. Jaunieši Jūrmalai 

Izveidota: 2009 

Vadītājs: Ilze Štāle 

Mērķis: Popularizēt jauniešu kustību Jūrmalā. 

7. VK R-Jūrmala 

Izveidota: 2012. gadā 

Vadītājs: Artūrs Petrosjans  

Mērķis: Volejbola atbalstīšana Jūrmalā jauniešu vidū. 

8. Vienotības Jauniešu organizācija 

Izveidota: 2010. gadā. 

Vadītājs: Kristiāns Avotiņš  

Mērķis: Jauniešu politiskās līdzdalības veicināšana. 

 

http://www.klubsexperiments.lv/
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Mērķi un uzdevumi 

Jūrmala ir jauniešiem draudzīga un pievilcīga vieta, kur tiek sekmēta jauniešu 

veidošanās par uzņēmīgiem, labi informētiem un izglītotiem cilvēkiem, nodrošinot pieejamu 

vidi un infrastruktūru, kur strādāt, saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties sabiedriskajos 

procesos un veidot ģimeni. 

Mērķis: 

Jūrmalas pilsētas domes un pilsētas jauniešu mērķtiecīga sadarbība, veicinot jauniešu 

iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbības, kas 

nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos pilsētā. 

 

Jaunatnes politikas 

prioritārā joma 

Jaunatnes politikas 

ilgtermiņa mērķi 
Jaunatnes politikas īstermiņa mērķi 

1. Jauniešu līdzdalība. 

1.1. Radīt labvēlīgu vidi 

jauniešu aktīvas 

līdzdalības attīstībai 

dažādos sabiedrības 

līmeņos un procesos. 

 

1.1.1 Veicināt jauniešu aktīvu dalību ar 

jaunatni saistītu lēmumu pieņemšanā 

pašvaldībā. 

1.1.2. Veicināt jauniešu līdzdalību 

Jūrmalas pašvaldībā notiekošajās 

aktivitātēs. 

1.1.3. Izveidot jauniešu brīvprātīgā darba 

sistēmu. 

1.1.4. Veicināt jauniešu organizāciju, 

klubu, iniciatīvu grupu veidošanu un 

darbību. 

1.2. Veicināt jauniešu 

izaugsmi. 

 

1.2.1. Veicināt jauniešu iesaistīšanos 

reģionāla, nacionāla un starptautiska 

mēroga aktivitātēs. 

 

1.3.Veidot saikni starp 

pašvaldības iestādēm un 

jauniešiem, sekmējot 

viedokļu un informācijas 

apmaiņu. 

1.3.1. Veidot vienotu atbalsta sistēmu 

jaunatnes darba organizēšanai.  

1.3.2. Veicināt jauniešu iniciatīvu un 

aktīvu darbību pašvaldībā. 

2. Jauniešu 

nodarbinātība. 

2.1. Sekmēt jauniešu 

bezdarba samazināšanos. 

2.1.1. Veicināt jauniešu darba prasmju 

palielināšanos. 

2.1.2. Atbalstīt pārejas procesu „no 

jaunietis uz pieaugušais” un veicināt 

jauniešu atgriešanos Jūrmalas pilsētā. 

2.1.3. Pilnveidot informatīvo atbalstu 

jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

2.1.4. Veicināt skolēnu nodarbinātību 

vasarā. 
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3.Jauniešu informētība. 

3.1. Nodrošināt jauniešiem 

aktuālu, kvalitatīvu, 

pieejamu un saistošu 

informāciju, balstoties uz 

jauniešu vajadzībām. 

3.1.1. Pilnveidot vienotu Jūrmalas 

jauniešu informācijas sistēmu. 

3.1.2. Nodrošināt savstarpēju 

informācijas apmaiņu starp jauniešiem 

un pašvaldību. 

3.1.3. Regulāri apkopot un izanalizēt 

vispusīgu informāciju par jauniešiem un 

jauniešu situāciju Jūrmalas pilsētā. 

3.1.4. Veicināt jauniešu informētību par 

jauniešiem aktuāliem jautājumiem un 

iespējām. 

4. Jauniešu veselība, 

drošība un sociālā 

aizsardzība. 

 

4.1. Veidot pieejamus 

sociālos pakalpojumus un 

sociālo palīdzību 

jauniešiem, kā atsevišķai 

sabiedrības grupai, ar 

mērķi mazināt sociālās 

nestabilitātes risku 

4.1.1.Veicināt atbalstu jauniešiem, kuri 

nonākuši krīzes situācijā. 

4.1.2.Uzlabot sadarbību ar policiju, 

glābšanas dienestu, ārstiem, pašvaldības 

sociālo dienestu, bāriņtiesu u.c. sociālās 

drošības paaugstināšanai. 

4.2. Veicināt veselīgu 

dzīvesveidu jauniešu vidū. 

Veidot pieejamu veselības 

aprūpi un veselības 

pakalpojumus jauniešiem, 

kā atsevišķai sabiedrības 

grupai 

4.2.1. Īstenot regulārus jauniešu atkarību 

profilakses, reproduktīvās veselības un 

veselīga dzīvesveida popularizēšanas 

pasākumus. 

5.Jauniešu brīvais laiks. 

5.1. Radīt iespēju 

ikvienam Jūrmalas 

jaunietim pavadīt brīvo 

laiku atbilstoši vecumam, 

vajadzībām un interesēm. 

 

5.1.1.Palielināt neformālās, interešu un 

mūžizglītības pieejamību jauniešu vidū. 

5.1.2. Veicināt jauniešu iesaistīšanos 

saturīga brīvā laika pavadīšanā. 

5.1.3. Pilnveidot infrastruktūru darbam ar 

jaunatni. 

5.1.4. Uzlabot materiāltehnisko bāzi 

brīvā laika pavadīšanas vietās. 
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Rīcības plāns 

Prioritārā joma 1. Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot 

priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai. 

Mērķis Veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, sadarbību starp jaunatni un pašvaldību, iesaistīšanos jaunatnes organizācijās un jauniešu 

iniciatīvu grupās, fiziskās aktivitātēs un kultūras dzīvē.  

Plānotā rīcība Plānotie pasākumi Atbildīgā 

institūcija 

Izpildes 

termiņš 

Plānotie rezultāti Prognozējamais 

finansējums 

gadā 

1.1. Jauniešu 

konsultatīvās 

padomes izveide. 

1.1.1. Izveidot Jūrmalas pilsētas 

jaunatnes lietu konsultatīvo padomi. 

BJIC, JPD  2013 Izveidota Jūrmalas pilsētas jaunatnes lietu 

konsultatīvā padome. 

BJIC apstiprinātā 

budžeta ietvaros. 

1.2. Atbalsts 

jauniešu 

organizāciju 

sekmīgai darbībai. 

1.2.1. Semināri, konferences attīstībai, 

pilnveidei un pieredzes apmaiņai. 

Apmācības jauniešu motivācijai 

iesaistīties jauniešu organizācijās.  

 

 

BJIC, JJD 

 

2013 - 

2017 

Noorganizēta vismaz viena konference reizi 2 

gados. 

Noorganizēti vizmas 3 jauniešu semināri 

gadā. 

Noorganizēts vismaz 1 vairāku dienu 

neformālās izglītības apmācību seminārs 

jauniešiem gadā. 

Līdz 3500,00 

LVL gadā  

JPD budžetā, 

papildus līdzekļi 

BJIC budžetā, 

papildus 

finansējuma 

piesaiste no ES 

fondiem. 

1.2.2. Jaunatnes politikas attīstības 

konkurss  - finansiāls atbalsts jauniešu 

organizācijām. 

BJIC izstrādā 

nolikumu, 

pārrauga 

konkursu. JPD 

apstiprina. 

2013-2017 Vismaz reizi gadā JPD finansiāli atbalsta 

Jūrmalas pilsētas jauniešu organizācijas 

izveidotu aktivitāti vai pasākumu. 

Līdz 1500,00 

LVL gadā  

JPD budžetā 

(piem. 

Integrācijas 

programmā 

noteikta summa 

iezīmēta tieši 
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jauniešu 

projektiem, vai 

jāiezīmē kādā citā 

budžeta 

programmā). 

1.2.3. Atbalsts jauniešu dalībai 

nacionālās un starptautiskās 

konferencēs, semināros. 

JPD 2013-2017 JPD iespēju robežās sniedz līdzfinansējumu 

jauniešu dalībai starptautiskos pasākumos. 

Līdz 2000,00 

LVL  

JPD budžetā, 

papildus līdzekļi 

BJIC budžetā. 

1.2.4. Izveidot BJIC telpas Kauguros, 

kas piemērotas jauniešu brīvā laika 

pavadīšanai un jauniešu iniciatīvām. 

JPD, BJIC, 

JJD 

2014-2017 Ir izveidot vismaz viens jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas centrs, kura telpas piemērotas arī 

jauniešu organizāciju sanāksmēm. 

JPD budžetā, 

papildus 

finansējuma 

piesaiste no ES 

un citiem 

projektu 

fondiem. 

1.3. Veicināt 

jauniešu un JPD 

sadarbību. 

1.3.1. Sarunu vakari ar jauniešu, 

politiķu un citu pašvaldības 

amatpersonu piedalīšanos. 

BJIC, JJD 2013-2017 Katru gadu notiek vismaz 2 jauniešu un 

politiķu vai pašvaldības amatpersonu 

tikšanās. 

Līdz 500,00 

LVL  

 JPD budžetā, 

papildus līdzekļi 

BJIC budžetā. 

1.4. Izveidot 

ikgadējus jauniešu 

godināšanas 

pasākumus 

1.4.1. Izveidots godināšanas pasākums 

„Gada jaunietis Jūrmalā” un iekļaut 

nomināciju Gada jaunietis esošajā 

„Gada cilvēka” pasākumā. 

BJIC, JJD, 

Jauniešu klubs 

„eXperiments” 

2014 - 

2017 

Aptaujas, konkursi, informatīvie pasākumi. 

Apbalvošanas ceremonija. 

Notikuši 4 jauniešu godināšanas pasākumi 

Līdz 1000,00 

LVL  

JPD budžetā, 

papildus līdzekļi 

BJIC budžetā, 

sponsori. 
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Prioritārā joma 2. Jauniešu nodarbinātības veicināšana Jūrmalas pilsētā. 

Mērķis Sekmēt jauniešu bezdarba samazināšanos, veicinot jauniešu darba prasmju un darba iespēju palielināšanos. 

Plānotās rīcības Plānotie pasākumi Atbildīgā 

institūcija 

Izpildes 

termiņš 

 

Plānotie rezultāti Prognozējamais 

finansējums 

gadā 

2.1. Brīvprātīgā 

darba attīstība 

Jūrmalas pilsētā.  

2.1.1. Brīvprātīgā darba programmas 

izstrāde un ieviešana, iesaistot NVO un 

pašvaldības iestādes. 

BJIC, JJD 2013-2017 2013. gadā ir izveidota sistēma, brīvprātīgā 

darba stundu uzskaitei. 

 Ir notikuši semināri, informatīvi pasākumi, 

kas veicina jauniešu iesaistīšanos 

brīvprātīgajā darbā. 

Reizi gadā notiek labāko brīvprātīgā darba 

veicēju un devēju godināšanas pasākums. 

Labās prakses popularizēšana   

Līdz 500 LVL  

JPD budžetā, 

papildus līdzekļi 

BJIC budžetā. 

2.1.2. Izveidot brīvprātīgā darba devēju 

un ņēmēju datu bāzi. 

BJIC, JPD  2013 Jūrmalas pilsētas vai Jūrmalas BJIC mājas 

lapā ir izveidota datu bāze, kurā darba devējs 

var atrast sev brīvprātīgā darba veicējus un 

brīvprātīgais savu darba devēju. 

BJIC apstiprinātā 

budžeta ietvaros. 

2.2. Jauniešu ideju 

konkurss. 

2.2.1. Nolikuma izstrāde; 

Jauniešu apmācības; 

Sponsoru piesaiste; 

Konkursa organizēšana/norise;  

BJIC, JJD 

 

2013-2017 

 

Ir izveidots pilsētas jauniešu ideju konkurss, 

kas notiek reizi gadā un tajā piedalās vismaz 

20 jaunieši. 

Līdz 4000 LVL  

JPD budžetā. 

2.3. Apmācību 

programmas 

jauniešiem, kas 

veicina viņu 

iekļaušanos darba 

tirgū. 

2.3.1. Komandu treniņi, nometnes, 

semināri par uzņēmējdarbību un citām 

tēmām, profesiju izzināšanas 

apmācības. 

BJIC, JJD 
2013-2017 Vismaz reizi gadā ir noorganizētas jauniešu 

apmācības par jauniešu nodarbinātības 

jautājumiem. 

Līdz 1000 LVL 

JPD budžetā, 

papildus līdzekļi 

BJIC budžetā. 
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2.4.Jauniešu darba 

iespēju 

nodrošināšana 

Jūrmalā. 

2.4.1. Sadarbībā ar uzņēmējiem, 

izveidot www.jurmala.lv sadaļu par 

prakses vietām studentiem Jūrmalā. 

BJIC, NVA, 

JPD 

 

2013. – 

2017 

Mājas lapā www.jurmala.lv ir izveidota 

sadaļa, kurā darba devēji var iesūtīt savas 

vakances prakses vietām jauniešiem. 

BJIC apstiprinātā 

budžeta ietvaros. 

http://www.jurmala.lv/
http://www.jurmala.lv/
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Prioritārā joma 3. Jauniešu informācijas pieejamības nodrošināšana saskaņā ar ikviena pilsētas jaunieša vajadzībām. 

Mērķis 
Nodrošināt aktuālas, viegli uztveramas informācijas un bezmaksas konsultāciju pieejamību jauniešiem Jūrmalas pilsētā. 

Plānotās rīcības Plānotie pasākumi Atbildīgā 

institūcija 

Izpildes 

termiņš 

Rezultatīvie rādītāji Prognozējamais 

finansējums 

gadā 

3.1. Jūrmalas 

jauniešu mājas 

lapas izveide. 

3.1.1.Izveidot mājas lapu Jūrmalas 

jauniešiem. 

BJIC, JJD, 

JPD 

2013. Ir noteikta persona, kas atbild par Jūrmalas 

jauniešu mājas lapas  attīstību un regulāru 

uzraudzību.  

Ir izveidota mājas lapa jauniešiem 

Informācija tiek atjaunināta ne retāk kā 2x 

nedēļā. 

JPD budžetā. 

3.2.Izveidot 

jauniešiem 

aktuālas 

informācijas 

apmaiņas sistēmu. 

3.2.1.Informācijas apmaiņas sistēmas 

izveide un nostiprināšana (iesaistot 

pašvaldības iestādes, īpaši skolas un 

citas publiskas un jauniešu apmeklētas 

vietas) 

BJIC, JJD 

 

 

2013.-2014. 

 

Veiksmīgi darbojas informācijas nodošana 

sistēma starp skolām, jauniešu 

organizācijām, pašvaldības iestādēm, 

kultūras iestādēm. 

BJIC apstiprinātā 

budžeta ietvaros. 

3.2.2.Sociālo tīklu efektīva izmantošana 

informācijas nodošanai jauniešiem. 

BJIC, JJD 2013.-2017. Ir izveidoti profili sociālajos tīklos, kuros 

tiek atspoguļots jaunatnes darbs un jauniešu 

iespējas Jūrmalas pilsētā un katram profilam 

ir vismaz 1000 sekotāju. 

BJIC apstiprinātā 

budžeta ietvaros. 

3.2.3.Izveidot jauniešu elektronisko 

avīzi, informatīvus bukletus.  

Jauniešu e-avīze ir vieta jauniešiem, kur 

radoši izpausties un pašvaldībai redzēt, 

kas aktuāls ir pašiem jauniešiem  

BJIC, JJD 2013.-2017. Ir izveidota jauniešu avīze un informatīvi 

bukleti Jūrmalas jauniešiem. Informatīvus 

bukletus gatavot tematiskus, atbilstoši 

jauniešu pasākumu tematikai Jūrmalā. 

Līdz 700 LVL 

JPD budžetā, 

papildus līdzekļi 

BJIC budžetā. 
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Prioritārā joma 4. Jauniešu veselības, drošības un sociālās aizsardzība. Informācijas un izglītošanas pasākumu nodrošinājums. 

Mērķis Uzlabot jauniešu informētības un izglītības līmeni par veselības veicināšanu, slimību profilaksi, reproduktīvās un garīgās veselības 

jautājumiem, veicināt veselīgu dzīvesveidu, lai samazinātu jauniešu dažāda veida atkarības, kā arī nodrošinot jauniešu vajadzībām 

atbilstošu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. 

Plānotās rīcības Plānotie pasākumi  Atbildīgā 

institūcija 

Izpildes 

termiņš 

Rezultatīvie rādītāji Prognozējamais 

finansējums gadā 

4.1.Jauniešu riska 

grupas apzināšana 

un situācijas 

analīze 

 

4.1.1. Jauniešu anketēšana JJD 2013.-2014. Ir veikta jauniešu anketēšana, 

respondentu skaits, vismaz - 300 

BJIC apstiprinātā budžeta 

ietvaros. 

4.1.2. Statistikas datu apstrāde. 

Informācija par riska grupu jauniešiem, 

kurus iesaistīt projektos. Nepieciešamo 

un iegūstamo datu apjoms tiek 

saskaņots starp institūcijām atbilstoši 

aktuālajiem jautājumiem gada 

griezumā. 

Labklājības 

pārvalde.  

2013.-2017. Katru gadu tiek veikti aktuāli 

statistikas datu apkopojumi.  

Līdz 100 LVL  

Labklājības pārvaldes 

budžetā. 

4.1.3. Izglītojošie semināri, lai 

nodrošinātu jauniešiem pieejamu 

informāciju par sociālās drošības 

jautājumiem. Sociālā riska grupu 

jauniešu informēšana par iespējām. 

Labklājības 

pārvalde, BJIC 

2013.-2017. Katru gadu tiek veikti vismaz 2 

izglītojošie semināri, kurus apmeklē 

vismaz 40 jaunieši. Vienaudžu 

izglītība – jaunietis jaunietim. 

Līdz 1000 LVL  

Labklājības pārvaldes 

budžetā, aktivitātēs 

sadarbojoties ar BJIC. 

4.1.4. Nodrošināt jauniešiem draudzīgu 

speciālistu – sociālo darbinieku un 

tiesībsargājošo iestāžu darbinieku 

pakalpojumus 

Labklājības 

pārvalde. 

2013.-2017. Ir nodrošināts jauniešiem draudzīgs 

speciālists – sociālo darbinieku un 

tiesībsargājošo iestāžu darbinieku 

pakalpojumi. 

Esošā budžeta ietvaros. 

Labklājības 

departamenta un 

Pašvaldības policijas 

budžets. 



15 
 

4.1.5. Attīstīt jauniešu pašiniciatīvu un 

līdzdalību sociālās drošības uzlabošanai 

(piem., jauniešu reidi). Pasākumu 

koordinēšana, informatīvu pasākumu 

organizēšana. 

Labklājības 

pārvalde, BJIC 

2013.-2017. Attīstīta jauniešu pašiniciatīvu un 

līdzdalību sociālās drošības 

uzlabošanai (piem., jauniešu reidi). 

BJIC apstiprinātā budžeta 

ietvaros. 

4.1.6. Nodrošināt jauniešus ar īpašām 

vajadzībām iekļaušanu sabiedriskajos 

procesos.  

 

Labklājības 

pārvalde. BJIC 

2013.-2017. Nodrošināt jauniešu ar īpašām 

vajadzībām iekļaušanu 

sabiedriskajos procesos, iekļauti 20 

jaunieši dažādās aktivitātēs. 

BJIC apstiprinātā budžeta 

ietvaros. Labklājības 

pārvaldes apstiprinātā 

budžeta ietvaros 

(informācijas sniegšana 

par mērķa grupu). 

4.1.7. Organizēt sociālā riska 

jauniešiem piemērotus un interesantus 

pasākumus, kas veicinātu šo jauniešu 

iesaistīšanos pozitīva rakstura 

aktivitātēs. 

Labklājības 

pārvalde, 

BJIC, JJD 

2013.-2017. Reizi gadā noorganizēts sociālā riska 

jauniešiem piemērots pasākums, kas 

veicinājis viņu iesaistīšanos pozitīva 

rakstura aktivitātēs. 

BJIC apstiprinātā budžeta 

ietvaros. 

4.1.8. Atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas 

veicina jauniešu ar īpašām vajadzībām 

iekļaušanu sabiedrībā. 

Labklājības 

pārvalde, 

BJIC, JJD 

2013.-2017. Reizi gadā atbalstītas iniciatīvas, kas 

veicina jauniešu iekļaušanos 

sabiedrībā. 

Līdz 500 LVL 

Labklājības pārvaldes 

budžetā. 

4.2. Sociālo 

pakalpojumu, 

sociālās 

palīdzības, 

veselības 

veicināšanas 

programmas 

izstrāde un 

4.2.1.Risināt problēmu, lai nodrošinātu 

skolēnus ar medicīnisko palīdzību 

ikdienā visās izglītības iestādēs.  

JPD, JJD  2013.-2014. 
Katrā skolā audzēkņi ir nodrošināti 

ar medicīnisko palīdzību.  

JPD budžetā 

 

4.2.2.Pasākumi, kas ietver konsultācijas, 

informācijas izplatīšanu, izglītošanu, 

personisko iemaņu attīstīšanu, 

Labklājības 

pārvalde, BJIC, 

JJD 

2013-2014. Reizi gadā tiek veidoti informatīvi 

pasākumi, konsultācijas par 

jauniešiem aktuāliem, sociālās 

JPD budžetā līdz 500 

LVL 
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ieviešana. 

 

dzīvesveida un paradumu maiņas 

veicināšanu (fizisko aktivitāšu 

intensitātes paaugstināšanas pasākumi, 

veselīga un pilnvērtīga uztura idejas 

attīstīšanas pasākumi, traumatisma un 

vardarbības mazināšanas pasākumi, 

atkarības profilakses pasākumi, ceļu 

satiksmes drošības pasākumi. 

 palīdzības, veselības un drošības 

jautājumiem. Izglītoti ap 500 

jaunieši. 

4.3. Jūrmalas 

pilsētā ir veselības 

speciālists, kas 

strādā ar jauniešu 

veselības 

jautājumiem.  

4.3.1. Sadarbībā ar JPD Labklājības 

pārvaldes veselības speciālistu veidot 

dažādus veselības pasākumus, 

apmācības, konsultācijas un 

programmas par jauniešu veselības 

jautājumiem. Attīstīt vienaudžu 

izglītošanas pasākumus skolās, jauniešu 

organizācijās. 

JPD, BJIC, JJD 
2013-2014. -Notiek jauniešu konsultēšana 

veselības jautājumos (individuālas, 

grupu). 

-Notiek semināru, apmācību 

organizēšana par jauniešu veselības 

jautājumiem. 

-Esošās situācijas analīze jauniešu 

veselības jautājumos Jūrmalas 

pilsētā. 

JPD budžetā, papildus 

līdzekļi līdz 6000 LVL 

BJIC budžetā, papildus 

finansējuma piesaiste 

no ES fondiem. 
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Prioritārā joma 5. Brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā izmantojot esošās un radot jaunas. 

Mērķis Nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku un veicināt kultūras pasākumu pieejamību 

Plānotās rīcības Plānotie pasākumi  Atbildīgā 

institūcija 

Izpildes 

termiņš 

Rezultatīvie rādītāji Prognozējamais 

finansējums gadā 

5.1.Veidot izpratni 

par neformālās 

izglītības būtību 

un izmantošanas 

iespējām. 

5.1.1.Organizēt seminārus, apmācības, 

projektus. 

BJIC, JJD 2013-2017 Īstenoti jauniešu semināri un 

apmācības 

Līdz 500 LVL JPD 

budžetā. 

5.1.2.Popularizēt esošos interešu 

izglītības pulciņus un radīt iespējas 

veidot jaunus atbilstoši jauniešu 

pieprasījumam. 

BJIC, JJD 

 

2013-2017 Organizēta aptauja jauniešu viedokļu 

un domu apkopošanai. 

BJIC apstiprinātā 

budžeta ietvaros. 

5.2.Pilnveidot 

brīvā laika 

aktivitāšu 

piedāvājumu par 

jauniešiem 

aktuālām tēmām. 

5.2.1.Veicināt saturīgu, radošu jauniešu 

kultūras un izglītojošu pasākumu, 

tradīciju veidošanos.  

JPD, JKC, 

BJIC, JJD 

 

2013-2017 

 

Izveidoti vismaz divi kultūras un 

izglītojošie pasākumi jauniešiem 

JPD budžetā līdz 3000 

LVL. 

5.2.2. Organizēt kvalitatīvu jauniešu 

nometņu piedāvājumu.  

 

JPD, BJIC, 

JJD 

2013-2017 

 

Pilsētā notiek vismaz 2 vasaras 

nometnes jauniešiem. 

JPD budžetā līdz 2500 

LVL. 

 

5.3.Jauniešu 

fizisko aktivitāšu, 

brīvā laika 

pavadīšanas 

5.3.1. Izveidot āra skeitparku Kauguros 

vai Slokā un iekštelpu skeitparku 

Jūrmalas pilsētā. 

  

JPD, JJD 2014.-2017. Izveidots jauns āra skeitparks 

Kauguros vai Slokā. 

Izveidots iekštelpu skeitparks 

Jūrmalas pilsētā. 

JPD budžetā, papildus 

finansējuma piesaiste 

no ES un citiem 

fondiem. 
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bezmaksas iespēju 

pilnveidošana. 

5.3.2. Atjaunot un papildināts jauniešu 

brīvā laika pavadīšanas vietu 

infrastruktūru. 

 

JPD, JJD 2013.-2017. Izveidots sadarbības modelis starp 

Jūrmalas pilsētas domes 

pilsētsaimniecības nodaļu un 

jauniešiem, svarīgas un aktuālas 

pilsētas infrastruktūras attīstīšanai. 

Vismaz reizi gadā tiek aptaujāti 

jaunieši, noskaidrotas domas 

ikgadējā Jūrmalas jauniešu forumā, 

kas jauniešiem nepieciešams 

infrastruktūras uzlabošanā Jūrmalā. 

 

JPD budžetā, papildus 

finansējuma piesaiste 

no ES un citiem 

fondiem. 



19 
 

Stratēģijas vadība un pārraudzība 

Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas pārraudzību atbildīgā institūcija 

ir Jūrmalas pilsētas dome. Stratēģijas ilgtspēju nodrošinās Jūrmalas bērnu un jauniešu 

interešu centrs sadarbībā ar Jūrmalas jauniešu domi, jauniešu organizācijām, skolēnu 

pašpārvaldēm un citām pašvaldības institūcijām. 

Reizi gadā, Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas izstrādes grupa izvērtē  

stratēģijas īstenošanu pilsētā. Katru gadu, kopā ar ikgadējo pašvaldības budžeta 

projekta izstrādi, tiek izstrādāts Darbības plāns nākamajam gadam. Plānā skaidri tiek 

atspoguļotas plānotās darbības, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba 

stratēģiju, un tām nepieciešamais finansējums.  

Katru otro gadu Jūrmalas jauniešu forumā tiek veikts jaunatnes darba 

monitorings un noteikti uzdevumi, izvirzīto mērķu sasniegšanai. 2015.gadā tiek veikta 

programmas aktualizēšana. 

 

 


