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2021. gada uzraudzības ziņojums 
 

Kopsavilkums  
 

Būtiskākie pārskata perioda sasniegumi aktīvas Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra 

darbības un starpinstitūciju komunikācijas rezultātā, jaunatnes jomā ir ievērojams jauniešu 

iniciatīvu pieaugums gan Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursā, gan ārpus tā, jauniešu 

mājas būvniecības sākums, ilgtermiņa ieguldījums jaunatnes jomas sistemātikā ar grozījumiem 

iniciatīvu konkursa nolikumā, «Jūrmalas jauniešu Gada balva» nolikumā, pilnveidojot 

brīvprātīgā darba sistēmu un stiprinot skolu sadarbību neformālajā izglītībā. Šo un pārējo 

pārskata perioda sasniegumu kvalitāti apstiprina 2 balvu iegūšana Izglītības un zinātnes 

ministrijas konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2021”, kurā Jūrmalas pašvaldībai piešķirts 

augstākais konkursa apbalvojums “Pašvaldība jaunietim” un jaunatnes lietu speciālistei Vārds 

Uzvārds nominācijā “Labākais starts”. 

2021.gada stiprās puses jaunatnes jomā bijuši šī ziņojuma attīstības plāna apakšmērķi – 

AM1, AM3 un AM5.  

AM1 ietvaros, kas paredz līdzdalības iespējas, nodrošināta jauniešu līdzdalība Jūrmalas 

valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam un pieteikuma uz Eiropas kultūras 

galvaspilsētas titulu izstrādē, kā arī, īstenojot projektu “Jūrmalas jauniešu līdzdalības 

mehānisms”, veicināta skolēnu pašpārvalžu savstarpēja sadarbība un sadarbība ar Jaunatnes 

iniciatīvu centru, Jauniešu domi.  

AM3 ietvaros par brīvā laika pavadīšanas iespēju organizēšanu – stiprinātas tradicionālās 

aktivitātes, piemēram, Jūrmalas jauniešu dienas koncepts, kas papildināts ar interešu izglītības 

iespēju tirdziņu, nometni u.c. ikgadējiem pasākumiem. Īstenotas jaunas aktivitātes, vadoties pēc 

jauniešu pieprasījuma aptaujā “Jūrmalas jauniešu labsajūta”, projekta “10 soļi svaiga gaisa” 

ietvaros.  

Pārskata gadā, salīdzinot ar citiem attīstības plāna uzraudzības ziņojumiem, īpaši 

izceļama AM5 veiksmīga izpilde, kas ietver sociālās palīdzības, veselības un drošības 

veicināšanu jauniešiem. Piecas Jūrmalas skolēnu pašpārvaldes iesaistījušās vienaudžu 

labsajūtas veicināšanā, īstenojot projektu “Jūrmalas skolu labbūtības ceļakarte”, Jūrmalas 

Bērnu un jauniešu interešu centrs kā partnerorganizācija Eiropas solidaritātes korpusa projektā 

“It's ok not to be ok” nodrošināja 10 tiešsaistes nodarbības par mentālo veselību, nodrošinātas 

psihologa konsultācijas ikvienam Jūrmalā deklarētam iedzīvotājam, sniegts atbalsts jauniešiem 

ar risku mācību pārtraukšanai, organizējot “PuMPuRS” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu 

un īstenojot 3 projektu idejas. Ar projektu “PROTI un DARI” sniegts atbalsts jauniešiem, kas 

nestrādā, nemācās un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā. . Notiek virzība uz ielu 

jaunatnes darba attīstību, kā arī īstenotas veselības veicināšanas projekta aktivitātes.  

Papildus stiprās puses pārskata periodā fiksētas – aktīva Jaunatnes iniciatīvu centra  

darbinieču profesionālo kompetenču pilnveide klātienes un attālinātos kursos, to starpā domes 

finansētas specializētas programmas apguve jaunatnes darbinieču izdegšanas prevencijai un 

kapacitātes celšanai. Jūrmalas publiskā tēla stiprināšana jaunatnes jomā Latvijā, Jaunatnes 

iniciatīvu centram esot kā labās prakses piemēram vairākās Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras aktivitātēs - vebinārā "Starpnozaru sadarbība - pašvaldības" par Jūrmalas Jaunatnes 

lietu konsultatīvās komisijas darbu, "Darbs ar jauniešiem Covid-19 pandēmijas laikā" par 

digitālām āra aktivitātēm, projekta “KOPĀ vienā virzienā” organizētajā pieredzes apmaiņas 

vebinārā par digitālo darbu ar jaunatni”, podkāstā “Kopā uz vienotu rezultātu!” (starpinstitūciju 

un starpsektoru sadarbība) un intervijā “Izaicinājumi un iespējas ik uz stūra: kas notiek darbā 

ar jaunatni Latvijas pašvaldībās”. Pieeja šiem materiāliem norādīta dokumenta sadaļā 

“Izmantotie informācijas avoti”.  
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Pārskata gada salīdzinoši vājās puses jaunatnes jomā bijuši šī ziņojuma attīstības plāna 

apakšmērķi – AM2 un AM4.  

AM2 ietvaros, saistībā ar jauniešu un sabiedrības informētību par jomu, lai gan izveidoti 

divi informatīvie plakāti par iespējām un viens par pašpārvalžu darbu, īstenotas divas aktivitātes 

“Eurodesk” informācijas tīkla ietvaros un īstenota sadarbība ar pašpārvalžu pedagogiem, liela 

daļa no plānotajiem informatīvajiem pasākumiem nav veikta pilnībā vai īstenošana nav uzsākta 

vispār.  

AM4 nodarbinātības un uzņēmējdarbības attīstīšanas pasākumu organizēšana bija 

apgrūtināta saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem. 

Liela nozīme pārskata gada aktivitāšu īstenošanā ir bijusi ārējā finansējuma piesaistei. 

Kopumā 2021. gadā Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs apguvis finansējumu 5 

nacionālās projektu programmās - Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 

programmā 2020. gadam ar projektu “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms”, Izglītības un 

zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalsta programmā 

“Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ar projektu “10 soļi svaiga 

gaisa”, Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

programmā “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” ar 

projektu “Jūrmalas skolu labbūtības ceļakarte”, kā arī darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķis: attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu 

prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas 

ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā ar “PuMPuRS” jaunatnes 

iniciatīvu projektu konkursu, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. 

specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus 

un intervences pasākumus” Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” – “PROTI un DARI”.  
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Ievads 
 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. februāra lēmumu Nr. 58 “Par 

Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020. gadam apstiprināšanu”, kas 

grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 562 un papildināts ar 

3.1. punktu, pagarinot nozaru plānošanas dokumenta izpildes termiņu līdz 2022. gada 31. 

decembrim, un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 13. janvāra rīkojumu Nr.1.1-

14/22/3 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu uzraudzības 

ziņojumu kārtības apstiprināšanu”, veikta dokumenta izpildes uzraudzība un ziņojuma izveide. 

Uzraudzības ziņojums izveidots par 2021. gadā veiktajām aktivitātēm un apgūto 

finansējumu no pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības līdzekļiem.  

Uzraudzības ziņojuma datus apkopojis Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs 

sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības un Attīstības pārvaldēm, Kultūras 

nodaļu, Jūrmalas Labklājības pārvaldi, kā arī Jūrmalas domes Jaunatnes lietu konsultatīvo 

komisiju.  
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Izmantotie saīsinājumi un termini 
 

AP Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 2014.-2022.gadam 

JPĪP Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2018.-2022. gadam 

AS Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.-2030. gadam 

JPPN Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015.-2020. gadam 

JIAK Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2022. gadam 

IVP Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2020-2022. gadam 

R  Rīcības virziens 

JIC Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs 

JJD  Jūrmalas Jauniešu dome 

BJIC Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs 

IP Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvalde 

SPN  Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 

plānošanas nodaļa  

IKTP Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju pārvalde 

JPD Jūrmalas pilsētas dome 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

JLKK Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija 

JSPA Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

SP Skolēnu pašpārvaldes 

ZPD Zinātniski pētnieciskais darbs 

JII Jūrmalas izglītības iestādes 

TUAN Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un 

uzņēmējdarbības attīstības nodaļa 

SMU Skolēnu mācību uzņēmums 

LP Jūrmalas Labklājības pārvalde 

EBD Eiropas Brīvprātīgais darbs 

JPP Jūrmalas pašvaldības policija 
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VUGD Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

NVO Nevalstiska organizācija 

Komunikācijas 

pārvalde Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvalde 

SAN Jūrmalas pilsētas domes Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību 

nodaļa 

PITN Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes Profesionālās, 

interešu un tālākizglītības nodaļa 

IIPN Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras 

investīciju projektu nodaļa 

ĪP Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvalde 

PLS  Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības 

un labiekārtošanas nodaļa 

NFI Neformālā izglītība  

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

NEET 
Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, 

neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā 

bezdarbnieki. 

 

Jaunietis – persona vecumā no 13-25 gadiem. 

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

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

veicina jauniešu 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. Jauniešu 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. Jauniešu centrs jaunatnes 

jomā sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām (pašvaldību 

institūcijām, jaunatnes organizācijām, kā arī valsts pārvaldes iestādēm).  

Jaunatnes organizācija – Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta un jaunatnes 

organizāciju sarakstā ierakstīta biedrība. 

Skolēnu pašpārvalde, studentu pašpārvalde – Izglītības iestādes izglītojamo pašpārvalde ir 

demokrātiska izglītojamo vēlēta institūcija, kas savā darbā ievēro pašpārvaldes veidošanas un 

darbības kārtību, izglītības iestādes nolikumu vai satversmi un iekšējās kārtības noteikumus. 

Jaunatnes lietu speciālists – veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas 

īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno 

un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes 

politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un 

līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas 

jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina 

jauniešu personības attīstību. 
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Jaunatnes darbinieks – veic darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darbā ar jaunatni īstenošanā 

un izvērtēšanā; nodrošina aktivitātes un lietderīga 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. 

Darbs ar jaunatni – uz jauniešiem orientēts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas 

nodrošina jaunatnes politikas īstenošanu, jauniešu vērtību orientācijas veidošanos un 

vispārcilvēcisko vērtību nostiprināšanos. 

Neformālā izglītība – ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam 

atbilstoša izglītojoša darbība. 

Interešu izglītība – personas individuālo vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma 

un iepriekš iegūtās izglītības. 
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Izvērtējums 
Tabula Nr.1 

 

Apkopojums par rīcības plāna izpildi 

 

AM 1 Jauniešu līdzdalības veicināšana jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanā pašvaldības un valsts mērogā, sekmēt jauniešu līdzdalību pārstāvniecības 

demokrātijā un attīstot jauniešu iesaistīšanos organizācijās, sabiedriskajā un kultūras dzīvē.  

Uzdevumi (U)  

Pasākumi (P) 

(sasaiste ar citiem  

attīstības  dokumentiem)  

 

Darbības rezultāti  
Izpildes 

termiņš 

Atbildīgās 

institūcijas 

  

Plānotais 

finansējums 
2021. gadā  

(EUR) 

Finansējuma 

avots 
Izpildes 

statuss 
Īstenotās aktivitātes 

U 1.1. Pašvaldībai 

jānodrošina jauniešu 

līdzdalība pilsētas, 

valsts un pasaules 

sabiedriski 

politiskajos, sociāli 

ekonomiskajos, 

kultūras, sporta un 

izglītības procesos, 

izstrādājot 

priekšlikumus un 

iniciējot attiecīgās 

darbības to 

īstenošanai. 

 

 

1.1.1. Jauniešu iniciatīvu 

projekta konkursa 

organizēšana jauniešiem. 

(AP 134,180; NAP2027 

R.367) 

Iesniegto projektu 

skaita 

palielinājums. 

Katru gadu BJIC 

1000,- 

(BJIC 

budžetā) 

Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē 

Iesniegti 24 projekti (4 

reizes vairāk kā 2020. gadā), 

atbalstīti 8 –  

“Darīsim kopā”,  

“Jūrmalas jauniešu 

pludmales volejbols 2021”, 

“Ar mākslu uz sportu”, 

“Dižā Jūrmala”,  

“Jūrmalas izaicinājums”, 

“Izdzīvošanas pārgājiens 

Jūrmalas jauniešiem”, 

“Saliedēšanās”,  

“Novadītu draudzīgu 

ekskursiju, iepazīstinot ar 

skolas teritoriju un skolu”.  

 

Izlietotais finansējuma 

apjoms pārskata gadā 

1487, 30 EUR no BJIC 

budžeta.  

1.1.2. Veidot pasākumus, 

kas attīsta jauniešu 

kompetences par jauniešu 

organizāciju darbību un to 

izveidi. 

Vismaz reizi gadā 

rīkots pasākums 

par jauniešu 

organizāciju 

darbību. 

Katru gadu BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros (50,- 

kafija pauze) 

Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Izpildē 

Organizēts digitāls Jūrmalas 

jauniešu Forums “Piešķil 

jaudu” jauniešiem ar 

skolotājiem un JIC 

darbiniecēm par skolēnu 
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(AP 134; NAP2027 R.367 

R.407, R.122; atbilstoši 

Eiropas Jaunatnes mērķim 

11) 

pašpārvalžu un JJD 

sadarbību. Foruma laikā 

norisinājās pieredzes 

apmaiņa   ar Siguldas 

novada pašvaldības 

jauniešiem par Siguldas 

novada jauniešu domes un 

skolēnu pašpārvalžu 

darbību.  

 

Foruma “Piešķil jaudu” 

organizēšanā izlietoti 925 

EUR  no projekta “Jūrmalas 

jauniešu līdzdalības 

mehānisms”, kas īstenots ar 

IZM jaunatnes politikas 

Valsts programmas 

finansējumu un 125 EUR no 

IP budžeta.  

1.1.3. Finansiāls un/vai 

materiāls atbalsts jauniešu 

dalībai nacionālās un 

starptautiskās 

konferencēs, semināros, 

pasākumos.  (AP 170) 

JPD sniedz 

materiālu un 

finansiālu atbalstu 

jauniešu dalībai 

nacionālos un 

starptautiskos 

pasākumos. 

Katru gadu JPD Līdz 2900,-  
Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Izpildē 

Nodrošināts transports uz 

jauniešu saliedēšanās 

pasākumu Pārgaujas novadā 

"Lauzt robežas" (1 jaunatnes 

darbiniece un 2 jaunieši).  

 

Izlietoti 34 EUR degvielai 

no BJIC budžeta. Pārskata 

gadā Covid-19 

ierobežojumu  dēļ  JIC nav 

koordinējis citus 

izbraukumus jauniešiem.   

1.1.4. Attīstīt Jūrmalas 

Skolēnu pašpārvalžu 

sadarbību pilsētā. 
(AP 134, 180) 

Organizētas 

regulāras SP 

sapulces. 

Vismaz 2 reizes 

gadā rīkoti SP 

pieredzes apmaiņas 

pasākumi, 

apmācības, SP 

Forums. 

Katru gadu BJIC, IP 

Līdz 400,- 

(BJIC 

budžetā) 

Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē 

Īstenota “Jauno Līderu skola 

2021” ar 3 apmācībām, 

forums un rīkotas 5 kopīgas 

sēdes SP.  

 

Izlietoti 60 EUR kancelejas 

precēm no projekta 

“Jūrmalas jauniešu 

līdzdalības mehānisms”, kas 

īstenots ar IZM jaunatnes 
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politikas Valsts programmas 

finansējumu. 

1.1.5. Atbalstīt un sekmēt 

Jūrmalas jauniešu 

ierosinātos pasākumus 

Jūrmalas pilsētā. 

(AP 134, 180; NAP2027 

R.367, R.407) 

 Diskusiju vakari, 

Orientēšanās, 

Diskotēkas, Kino 

vakari, Meditācijas 

nodarbības u.c. 

Katru gadu JJD 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

(200,-) 

Pašvaldības 

finansējums 

 

 

Izpildē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) JJD organizēja 2 

“Virtuālā gaming” vakarus – 

Mafia un Word play, “UP” 3 

dienu nometni un “Spēka 

dienas”. “UP” organizēšanā 

izlietoti 827 EUR un “Spēka 

dienās” 400 EUR no 

projekta “10 soļi svaiga 

gaisa”, kas īstenots ar IZM 

jaunatnes politikas Valsts 

programmas finansējumu. 

 

2) Jūrmalas Jūras skautu un 

gaidu 3.vienība organizēja 

“Āra dzīves aktivitātes 

skautiskā garā”. Pasākuma 

organizēšanā izlietoti 325 

EUR  no projekta “10 soļi 

svaiga gaisa”, kas īstenots ar 

IZM jaunatnes politikas 

Valsts programmas 

finansējumu. 

 

3) Jauniešu iniciatīvu grupa 

īstenoja orientēšanos 

“Atgriezīsim Slokā 

dzīvību”, kuras 

organizēšanā izlietoti 355 

EUR  no projekta “10 soļi 

svaiga gaisa”, kas īstenots ar 

IZM jaunatnes politikas 

Valsts programmas 

finansējumu. 

 

4) Tikai ar konsultatīvu JIC 

atbalstu jauniešu iniciatīvu 

grupas īstenoja -   

velo orientēšanos 

“Kūrortpilsēta uz riteņa”; 
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erudīcijas spēli “Es mīlu 

Tevi, Jūrmala”; “Kultūras 

domubiedru vakaru” un  

politiskās debates ar 

biedrību “Zinis” (ar 8 

politisko partiju 

pārstāvniecību) - “Jūrmalas 

partiju sarakstu līderu 

debates - par un ap 

jauniešiem un viņu 

aktualitātēm”. 
1.1.6. Veicināt jauniešu 

līdzdalību pētniecības 

procesos un pētniecības 

nozares attīstību pilsētā, 

atbalstot "jaunietis - 

pētnieks" modeli. (JPĪP, R 

3.3.2.) 

Izstrādāta 

motivācijas 

sistēma jauniešu 

iniciatīvām 

pētniecībā par 

pašvaldībai 

saistošām tēmām.  

2022 
JPD, IP, JII, 

BJIC  

- Pašvaldības 

finansējums 

Nav 

uzsākts 

Pasākumu plānots veikt 

2022. gadā 

U 1.2. JIC veidot 

saikni starp 

pašvaldības iestādēm 

un jauniešiem, 

sekmējot viedokļu, 

dokumentu un 

informācijas 

apmaiņu. 

1.2.1. Jauniešu interešu 

izzināšana, lai noskaidrotu 

aktuālākās jauniešu 

problēmas un tendences 

jaunatnes darbā, 

jauniešiem iespēja izteikt 

savu viedokli par 

aktuāliem jautājumiem. 

(AP 118) 

Reizi gadā veikta 

Jauniešu viedokļu 

un vajadzību 

apzināšana, 

respondentu skaits 

vismaz 300 

jaunieši. 

Katru gadu  JIC, JJD 

Esošā 

budžeta 

ietvaros (15,-

kanceleja) 

Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Izpildē 

1)  Īstenota aptauja 

"Jūrmalas jauniešu 

labsajūta" ar 402 

respondentiem (rezultāti -  

https://drive.google.com/dri

ve/u/0/folders/1Ln6dO_2eS

gT_mDjELh1b-

o2lfJsAOVnj)  

2) Organizēts jauniešu ideju 

ģenerēšanas tiešsaistes 

pasākums "Jūrmala - 

Eiropas kultūras 

galvaspilsēta 2027. Nāc ar 

savu ideju" un jauniešu 

darba grupa Jūrmalas 

pieteikuma veidošanai 

Eiropas kultūras 

galvaspilsētas konkursam. 

Iesaistīti 15 jaunieši.  

3) Organizēta jauniešu ideju 

darba grupa  Jūrmalas 

attīstības programmas 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ln6dO_2eSgT_mDjELh1b-o2lfJsAOVnj
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ln6dO_2eSgT_mDjELh1b-o2lfJsAOVnj
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ln6dO_2eSgT_mDjELh1b-o2lfJsAOVnj
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ln6dO_2eSgT_mDjELh1b-o2lfJsAOVnj
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izstrādes ietvaros "Kādā 

pilsētā grib dzīvot un 

atgriezties Jūrmalas 

jaunietis?". Iesaistīti 17 

jaunieši.  

 

Pārskata gadā finansējums 

nav izlietots. 

1.2.2. Organizēt 

pasākumus, kas veicina 

jauniešu, Domes deputātu 

un pašvaldību darbinieku 

sadarbību. 

(AP 180; Atbilstoši 

Eiropas Jaunatnes mērķim 

9) 

Divas reizes gadā 

rīkotas tikšanās ar 

politiķiem un/vai 

JD darbiniekiem 

kur jaunieši, JD 

domes darbinieki 

un politiķi 

apmainās ar idejām 

un kopā  rada 

darbības plānus, 

īsteno konkrētus 

sadarbības 

projektus, idejas, 

iniciatīvas 

Katru gadu  BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros  

(30,- kafijas 

pauze) 

Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Izpildē 

1) Nodrošināta jauniešu 

dalība visās  tematiskajās 

darba grupās Jūrmalas  

valstspilsētas attīstības 

programmas 2023.-2029. 

gadam izstrādes procesā 

kopā ar Jūrmalas 

valstspilsētas 

administrācijas 

darbiniekiem, Jūrmalas 

iedzīvotājiem un dažādu 

jomu pārstāvjiem. 

 

2) Organizēta jauniešu, JIC 

un Jūrmalas valstspilsētas 

administrācijas Attīstības 

pārvaldes ideju vētra par 

Līdzdalības budžeta 

popularizēšanu Jūrmalā. 

 

3) Jauniešu iniciatīvas 

grupai par kultūrtelpas 

attīstīšanu organizēta 

sanāksme ar Jūrmalas 

valstspilsētas 

administrācijas Attīstības 

pārvaldi, Kultūras nodaļu un 

JIC.  

U 1.3. Popularizēt 

labās prakses 

piemērus līdzdalībā. 

 

1.3.1. Izteikt pateicību 

aktīvajiem jauniešiem, 

izcelt labās prakses 

piemērus.  

(AP 180) 

 

Organizēt Jūrmalas 

jauniešu Gada 

balvas pasākumu, 

apbalvot 

Katru gadu IP, BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

(BJIC “Gada 

brīvprātīgais” 

Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē 

 Organizēts konkurss 

“Jūrmalas jauniešu Gada 

balva 2020” un tiešsaistes 

apbalvošanas pasākums. 

Pārskata gadā ieviestas 5 
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nominācijās “Gada 

jaunietis” un 

“Gada 

brīvprātīgais”. 

75,-; IP 980,- 

no tiem 

Forums 800,- 

un “Gada 

jaunietis” 

180,-) 

jaunas nominācijas 

(“Jauniešu komanda”, 

“Jaunietis 

uzņēmējdarbībā”, “Balsts 

jauniešiem”, “Solis 

augšup”, “Notikums 

jauniešiem”) un grozīts 

nolikums.  
 

Iesniegti 28 pieteikumi un  

apbalvoti laureāti visās 7 

nominācijās, to starpā “Gada 

jaunietis” 2 vecuma grupās 

(16-18 gados un 19-25 

gados). 

 

Apbalvošanas video atskats: 
https://www.youtube.com/

watch?v=KYiwtYuIbRE&t

=2s 

 

Izlietoti 713 EUR no IP 

budžeta balvām un 

pasākuma video izveidei.  

1.3.2. Organizēt tikšanos 

jauniešiem ar personībām, 

kas ar savu piemēru spēj 

iedrošināt jauniešus 

līdzdarboties 

sabiedriskajos procesos, 

mērķa izvirzīšanā un 

sasniegšanā, veicinot 

redzesloka paplašināšanos 

un personības pilnveidi. 

(AP 180) 

Organizēt  vismaz 

3 tikšanās gadā. 
Katru gadu BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros  

Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Izpildē 

Organizēti 2 stāstu vakari – 

“Latvijas dēkaiņu stāstus 

meklējot” (ar Ausmu 

Cīrulnieci un Zani Skujiņu 

no “YES Family”) un 

“Pielāgoties jaunajai 

šodienai” (ar influenceri 

Felipi Gabrielu). Trešā 

iedvesmas persona, jauniete 

Paula Terehova dalījās 

dzīvesstāstā “Jūrmalas 

jauniešu diena 

KVADRĀTĀ21” ietvaros.  

 

Izlietoti 200 EUR  no 

projekta “10 soļi svaiga 

gaisa”, kas īstenots ar IZM 

https://www.youtube.com/watch?v=KYiwtYuIbRE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KYiwtYuIbRE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KYiwtYuIbRE&t=2s
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jaunatnes politikas Valsts 

programmas finansējumu.  

 

JJD organizēja atklāto 

tiešsaistes sēdi ar atskatu par 

paveikto 2020. gadā un 

plāniem 2021. gadā. 

U 1.4. Pašvaldības 

iestādes veicina 

jauniešu līdzdalību 

un izglītošanu vides 

jautājumos 

1.4.1.Rīkot pasākumus, 

akcijas un aktivitātes par 

videi draudzīgu 

dzīvesveidu. 

(Atbilstoši Eiropas 

Jaunatnes mērķim 10) 

2 reizes gadā 

notikusi akcija, 

pasākums vai 

aktivitāte par videi 

draudzīgu 

dzīvesveidu 

Katru gadu 

IP, JII, 

BJIC, AP 

Vides 

nodaļa 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

(880,- IP 

vides 

konkursiem) 

Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē 

Īstenoti konkursi:  

“Vides pētnieki” 8.klasēm, 

kurā pārskata gadā izlietoti  

245,- EUR, “Vides erudīts” 

6.klasēm, kuram pārskata 

gadā izlietoti  200,- EUR.  

 

Kopā pārskata gadā tika 

izlietoti 445,- EUR no IP 

budžeta.  

AM 2 Paplašināt un attīstīt jauniešu un sabiedrības informētību par jaunatnes jomu. 

Uzdevumi (U)  

Pasākumi (P) 

(Sasaiste ar pilsētas 

attīstības politikas 

dokumentiem.  

Skat. saīsinājumus zem 

tabulas)  

Darbības rezultāti  
Izpildes 

termiņš 

Atbildīgās 

institūcijas 

(saīsinājumi 

zem tabulas)  

Plānotais 

finansējums 
2021. gadā  

(EUR) 

Finansējuma 

avots 

Izpildes 

statuss 
Īstenotās aktivitātes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 2.1. Nodrošināt 

jauniešiem aktuālu, 

kvalitatīvu, pieejamu 

un saistošu 

informāciju, 

balstoties uz jauniešu 

vajadzībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Informācijas 

aktualizēšana Jūrmalas 

jauniešu mājaslapā un 

mājaslapas 

popularizēšana. (AP 181) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulāra 

mājaslapas satura 

atjaunošana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katru gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esoša 

budžeta 

ietvaros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības 

finansējums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzsākts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mājaslapā 

www.jurmalasjauniesi.lv 

fragmentāri tiek atjaunota 

informācija dēļ JIC 

darbinieku kapacitātes 

trūkuma administrēt visus 

“Jūrmalas jaunieši” sociālo 

tīklu profilus. Regulāra 

satura atjaunošana tiek 

veikta sociālo mediju 

vietnēs “Facebook” un 

“Instagram”.   

 

2.1.2. Jūrmalas jauniešu 

iesaistīšanās jaunatnes 

Izveidota Jūrmalas 

jauniešu mediju 

grupa.  

Katru gadu BJIC 
Finansējumu 

ietekmē 

Valsts 

mērķdotācija 
Uzsākts 

Interešu izglītības pulciņā 

“RADI mediju” veidotais 

saturs tiek publicēts pulciņa 

http://www.jurmalasjauniesi.lv/


 
 

 
16 

“Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.–2022. gadam”  

2021. gada uzraudzības ziņojums 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jomas popularizēšanā. 

(AP 182) 

Vismaz 1 reizi 

mēnesī jaunieša 

veidota publikācija 

Jūrmalas jauniešu 

sociālajos medijos.  

pulciņa 

darbības joma 

un stundu 

skaits nedēļā 

Facebook profilā: 

www.facebook.com/radime

diju  

 

Ārpus pulciņa jaunieši 

fragmentāri līdzdarbojas 

“Jūrmalas jaunieši” profilu 

satura veidošanā un 

atsevišķi šādas publikācijas 

netiek uzskaitītas.  

2.1.3. Sociālo tīklu 

efektīva izmantošana 

jauniešu informēšanā. 

(AP 182) 

Sociālo mediju 

lietošanas 

stratēģijas izveide 

un izvērtēšana 1 

reizi gadā.  

 

Sasniegtā sociālo 

tīklu auditorija 

vismaz 500 jaunu 

sekotāju gadā.  

Katru gadu JIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 
Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē 

JIC sociālā tīkla 

‘’Facebook’’ profila 

sekotāju skaits  2021. gada 

1. martā bija 1434 un 2022. 

gada 24. martā 1746. 

Facebook profila sekotāju 

skaits pieaudzis par 312 

vienībām. Par 116 vienībām 

lielāks pieaugums 

salīdzinājumā ar periodu no 

2019. līdz 2020. gadam. 

Sociālā tīkla ‘’Twitter’’ 

profila sekotāju skaits 

samazinājies no 255 uz 248, 

par 7 vienībām. Pirms tam 

bijis nemainīgs.  

 

Sociāla tīkla “Youtube” 

profila sekotāju skaits  

pieaudzis par 6 vienībām no 

71 uz 77. 2019. gadā nav 

uzskaitīts.  

  

Sociālā tīkla ‘’Instagram’’ 

profila sekotāju skaits, 2021. 

gada 1. martā bija 1048, 

2022. gada 24. martā 1182. 

Sociālā tīkla “Instagram” 

profila sekotāju skaits 

pieaudzis par 134 vienībām. 

Par 166 vienībām mazāks 

http://www.facebook.com/radimediju
http://www.facebook.com/radimediju
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sekotāju pieaugums kā laika 

posmā  no 2019. līdz 2020. 

gadam. 

 

Kopā sociālo tīklu profilu 

sekotāju skaits palielinājies 

par 445 vienībām. Tas ir par 

51 vienību mazāk kā 

iepriekšējā pārskata periodā.  

JIC darbinieku kapacitātes 

trūkuma dēļ  Covid-19 

apstākļos nav izveidota 

sociālo mediju lietošanas 

stratēģija.  

 

Pārskata gadā nav bijis 

nepieciešams finansējums. 

2.1.4. JIC kā Jūrmalas 

jauniešu informācijas 

punkta stiprināšana.  

(AP 182; atbilstoši 

Eiropas Jaunatnes mērķim 

11) 

Noticis 1 

informatīvs 

pasākums par 

iespējām Jūrmalā, 

Latvijā un Eiropā.  

Katru gadu BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

Pašvaldības 

finansējums, 

Eurodesk 

Izpildē 

1) JIC ir oficiāls tīkla 

“Eurodesk” informācijas 

punkts par jauniešu 

mobilitātes iespējām Eiropā. 

Šīs kustības ietvaros 

organizētas 2 aktivitātes, 

kuru laikā jaunieši 

iepazīstināti ar iespējām 

Jūrmalā, Latvijā un Eiropā – 

orientēšanās “Esi pats 

Jūrmalā” un “Līderu grupas 

pārgājiens Jūrmalā” 

 

Izlietots 1021,01 EUR no 

Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras 

finansējuma “Eurodesk” 

tīklam. 

 

2) Informatīvie materiāli 

tika izmantoti Jūrmalas 

jauniešu iespēju dienā 31. 

augustā, lai informētu par 
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iespējām, publicēti 

sociālajos tīklos. 

 

3) Īstenota iniciatīva “Tieši 

no notikuma vietas – JIC 

komanda” popularizējot JIC 

un tā iespējas. 

2.1.5. Informācijas 

sniegšana par jaunatnes 

darba aktualitātēm un 

neformālo izglītību 

skolās. 

(AP 182,  NAP2027 

R.367) 

Informācijas 

sniegšana 1 reizi 

katrā JII 

popularizējot 11 

ES  jaunatnes 

darba mērķus un 

neformālo 

izglītību.  

Informatīvu 

plakātu izvietošana 

Jūrmalas izglītības 

iestādēs. 

Katru gadu BJIC, NVO 

Esošā 

budžeta 

ietvaros, cits 

finansējums 

Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Izpildē 

Sadarbībā ar biedrību 

“Piedzīvojuma Gars” un 

SIA “BrainGames” 

īstenotas 7 nodarbības 7 

dažādām klasēm Jūrmalas 

Valsts ģimnāzijā, 2 

nodarbības Jūrmalas Slokas 

pamatskolā, Jūrmalas 

Vaivaru pamatskolā, 2 

nodarbības Jūrmalas Majoru 

vidusskolā un Jūrmalas 

Aspazijas pamatskolā. 

 

Izlietoti 942,72 EUR lektoru 

atalgojumam un 120 EUR 

mācību materiāliem  no 

projekta “10 soļi svaiga 

gaisa”, kas īstenots ar IZM 

jaunatnes politikas Valsts 

programmas finansējumu. 

 

Izveidoti trīs informatīvi 

plakāti  par brīvā laika 

pavadīšanas iespējām BJIC, 

JIC un par pašpārvalžu 

darbu Jūrmalā (1.pielikums). 

 

Izlietoti 100 EUR drukai no 

projekta “10 soļi svaiga 

gaisa”, kas īstenots ar IZM 

jaunatnes politikas Valsts 

programmas finansējumu un 

100  EUR drukai no projekta 

“Jūrmalas jauniešu 
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līdzdalības mehānisms”, kas 

īstenots ar IZM jaunatnes 

politikas Valsts programmas 

finansējumu. 

2.1.6. Informācijas 

sniegšana par jaunatnes 

darba aktualitātēm un 

neformālo izglītību 

jauniešu līderu grupām.   

(AP 182) 

Apkopotas 

informācijas 

sniegšana 1 reizi 

mēnesī SP līderiem 

un JJD.  

Katru gadu JIC  

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē 

SP Līderu un JJD sēdēs un 

saziņas kanāla  “WhatsApp” 

grupās tiek sniegta aktuālā 

informācija par jauniešu 

iespējām Jūrmalā.  

U 2.2. Informēt 

sabiedrību  par 

jaunatnes darbu un 

neformālo izglītību. 

2.2.1. Vecāku 

informēšana par jaunatnes 

darbu un aktualitātēm. 

(AP 182, 222) 

 

Vienu reizi gadā 

sniegta informācija 

JII 7. klašu 

vecākiem par 

jaunatnes darbu un 

tā nozīmi.  

Katru gadu JIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 
Pašvaldības 

finansējums 

Nav 

uzsākts 

JIC darbinieku kapacitātes 

trūkuma dēļ aktivitāte nav 

uzsākta.  

2.2.2. Direktoru vietnieku 

audzināšanas darbā 

informēšana par jaunatnes 

darbu un aktualitātēm. 

(AP 182, 222) 

JIC dalība 

Audzināšanas 

darba metodiskās 

apvienības 

sapulcēs vismaz 2 

reizes gadā. 

Katru gadu BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 
Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē 

JIC organizējis sapulci 

skolēnu pašpārvalžu 

koordinatoriem par 

aktuālajiem jautājumiem 

jaunatnes jomā.  

 

JIC organizējis 2 sanāksmes 

skolotājiem par sadarbību 

neformālās izglītības 

attīstībā, kurās izveidota JIC 

un skolu sadarbības 

stratēģija (2.pielikums).  

 

Pārskata gadā nav bijis 

nepieciešams finansējums. 

2.2.3. Jūrmalas pilsētas 

mediju izmantošana 

sabiedrības informēšanā 

par aktuālo jaunatnes 

jomā.   

(AP 182, 222) 

1 publikācija 

mēnesī kādā no 

Jūrmalas pilsētas 

medijiem.  

Katru gadu BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

Pašvaldības 

finansējums 
Uzsākts 

Uzskaitītas 8 publikācijas 

Jūrmalas avīzē, saistībā ar 

JIC darbu  14.01.2021., 5 un 

11 lpp 

https://edu.jurmala.lv/files/i

nformativais_izdevums/202

1/JurmalasAvize_Janvaris_

2021_web.pdf; 11.02.2021., 

2  un 6 lpp 

https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Janvaris_2021_web.pdf
https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Janvaris_2021_web.pdf
https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Janvaris_2021_web.pdf
https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Janvaris_2021_web.pdf
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https://edu.jurmala.lv/files/i

nformativais_izdevums/202

1/JurmalasAvize_Februaris

_2021_web.pdf; 

11.03.2021. 5 un 7 lpp 

https://edu.jurmala.lv/files/i

nformativais_izdevums/202

1/JurmalasAvize_Marts_20

21_web.pdf; 09.06.2021. 13 

lpp, avīzes e-adreses kopš 

jūnija nav pieejamas; 

14.10.2021. 8 lpp.  

2 ieraksti Jūrmalas 

mājaslapā  - 

18.09.2021.https://www.jur

mala.lv/lv/jaunums/aicina-

jauniesus-uz-sporta-

nodarbibam-svaiga-gaisa un   

29.12.2021. 

https://www.jurmala.lv/lv/ja

unums/jurmala-sanem-

apbalvojumu-pasvaldiba-

jaunietim. 

 

2.2.4. Jūrmalas JIC 

darbības popularizēšana 

Latvijā. 

(AP 182;  NAP2027 

R.367, R.369) 

1 reizi gadā 

īstenots pasākums 

Jūrmalā ar vismaz 

1 citas pašvaldības 

dalību. 

Katru gadu BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē 

1) Organizēta Tukuma 

Jauniešu centra un JJD 

tiešsaistes  pieredzes 

apmaiņa, kurā JJD dalījās 

pieredzē par savu darbu. 

 

2) Jūrmalas BJIC uzņemta 

JSPA Latvijas jaunatnes 

darbinieku supervīzija, kurā 

notikusi nacionāla mēroga 

pieredzes apmaiņa jaunatnes 

jomas jautājumos.  

 

3) Organizēts seminārs 

Latvijas pašvaldību interešu 

izglītības speciālistiem un 

interešu izglītības  iestāžu 

direktoriem un vietniekiem 

https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Februaris_2021_web.pdf
https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Februaris_2021_web.pdf
https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Februaris_2021_web.pdf
https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Februaris_2021_web.pdf
https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Marts_2021_web.pdf
https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Marts_2021_web.pdf
https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Marts_2021_web.pdf
https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Marts_2021_web.pdf
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”Uzņēmējdarbības 

veicināšana interešu 

izglītībā Jūrmalā”, kurā 

prezentēta jaunatnes joma.  

 

Pārskata gadā izlietoti 1459 

EUR no BJIC budžeta.  

 

4) Sadarbībā ar Tukuma 

Jauniešu centru organizēts 

kilometru vākšanas 

izaicinājums “Jūrmala pret 

Tukumu”. 

 

 

 

 

 

 

 

U 2.3. Veidot un 

uzturēt 

starpinstitucionālu 

sadarbību vienotai 

izpratnei par 

jaunatnes politikas 

īstenošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Jaunatnes jomas 

aktuālās informācijas 

apmaiņas nodrošināšana 

sadarbības partneriem.  

(AP 182; NAP2027 

R.122) 

Reizi 

mēnesī  apkopota 

un izsūtīta 

informācija 

sadarbības 

partneriem par 

jauniešu iespējām 

Jūrmalā. 

Katru gadu 
 BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

Pašvaldības 

finansējums 
Uzsākts 

Covid-19 mainīgo 

epidemioloģisko 

ierobežojumu rezultātā 

fragmentāra mēneša 

aktivitāšu kalendāra 

elektroniska izsūtīšana 

Jūrmalas skolām.  

 

Pārskata gadā izveidots 

apkopojums kalendārā par 

aktivitātēm februārī, martā, 

maijā, kā arī skolām izsūtīta 

informācija par atsevišķām 

JIC organizētām 

aktivitātēm, piemēram, 

forumu, jauniešu dienu, 

iniciatīvu projektu konkursu 

un citām.  

 

Pārskata gadā nav bijis 

nepieciešams finansējums. 

2.3.2. Jūrmalas JIC 

darbības popularizēšana 

Jūrmalā 

starpinstitucionālā līmenī. 

(AP 182,  NAP2027 

R.122, R.367, R.369) 

Notikušas vismaz 

6 

starpinstitucionālu 

sadarbību 

veicinošas vizītes 

ar jomā 

iesaistītajiem. 

Katru gadu 
 JIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē  

Notikušas vizītes par 

sadarbību ar JIC jaunatnes 

politikas īstenošanā – 1 ar 

Jūrmalas pilsētas muzeju un 

tā filiālēm (1 Brīvdabas 

muzejā, 1 Bulduru izstāžu 

namā), 1 Bērnu Tiesību un 
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  aizsardzības komisijā, 1 

biedrības “OPEN radošais 

centrs” telpā, 1 ar Jūrmalas 

Labklājības pārvaldi un 1  

biedrību “Jūrmalas mūzikas 

vidusskolas atbalsta fonds”. 

 

Pārskata gadā nav bijis 

nepieciešams finansējums. 

2.3.3. Institūciju 

sadarbības īstenošana. 

(AP 182,  NAP2027 

R.122, R.367, R.369) 

1 reizi gadā 

īstenota aktivitāte 

jauniešiem 

sadarbībā ar kādu 

no Jūrmalas 

institūcijām. 

Katru gadu 
 BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Izpildē 

Sadarbībā ar Jūrmalas 

muzeju, izveidotas 

brīvprātīgā darba iespējas  3. 

starptautiskajā jūras 

tematikai veltītajā biennālē 

“Marīna 2021” un ar 

“Jūrmalas mūzikas 

vidusskolas atbalsta fonds” 

Dubultu kultūras kvartāla 

koncertu ciklā “Saviļņoti 

mūzikā”.  

 

Pārskata gadā nav izlietots 

finansējums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 2.4. Pašvaldībai 

sekmēt darbā ar 

jauniešiem iesaistīto 

personu kompetenču 

attīstību un 

motivāciju.  

 

 

2.4.1. Nodrošināt JIC 

darbinieku profesionālo 

pilnveidi.  

(NAP2027 R.171) 

 

Katra darbinieka 

dalība vismaz 2 

profesionālās 

pilnveides 

pasākumos gadā. 

Katru gadu BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros  

(500,- BJIC 

komandējumi

em) 

Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē 

Īstenota JIC kolektīva 

kapacitātes celšanas 

programma ar 5 komandas 

supervīzijām un speciāli 

pielāgotām 5 tematiskajām 

mācībām  -  

"Komandas veidošanas 

četrstūris",  

“Darba kultūra - riski un 

iespējas. Biznesa 

domāšana.",  

"Brīvprātīgais darbs un tā 

organizēšana pašvaldībā", 

"Konfliktu menedžments" 

“Sadarbības un 

komunikācijas 

pamatprincipi”.  
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Jūrmalas valstspilsētas 

administrācijas centrālā 

grāmatvedība nodrošināja 

JIC darbinieču konsultāciju 

grāmatvedībā.  

 

1400 EUR no pašvaldības 

budžeta izlietots JIC 

darbinieku kapacitātes 

celšanas programmai.  

 

JIC kolektīvs pieredzes 

apmaiņā apmeklēja Cēsu 

novada jauniešu māju. 

60 EUR no BJIC budžeta 

komandējumiem.  

Vārds Uzvārds apguva IZM 

jaunatnes darbinieku kursus 

un Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras 5 

meistarklašu ciklu 

“Digitālais mārketings”.  

 

Vārds Uzvārds apmeklējusi 

vebinārus  

“E+ Jaunatnes līdzdalības 

projekti”, 

“E+ Maza izmēra 

partnerības”,   

“E+ Jauniešu apmaiņas 

projekti”,  

“E+ Sadarbības partnerības 

projekti”,  

“Kā autoratlīdzību 

saņēmējiem turpmāk maksāt 

nodokļus?”, 

“Finanšu pārvaldība 

jaunatnes organizācijā”, 

Eurodesk mācības un 

konferenci  
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“DIGI:tāls”, apmācības  

“Eastern partnership 

youthworker's academy 

training of trainers” . 

 

Vārds Uzvārds un Vārds 

Uzvārds piedalījās 

apmācībās “Vienaudžu 

vēstnešu tīkla izveide vietējā 

kopienā”, vebinārā "Projekti 

kā daļa no ilgtermiņa darba 

ar jaunatni pašvaldībās" 

 

Jaunatnes lietu speciāliste  
Vārds Uzvārds pabeidza  

IZM jaunatnes lietu 

speciālistu kursu, apmeklēja 

IZM konferenci darba ar 

jaunatni veicējiem, kā 

klausītāja piedalījās 2 

Jaunatnes konsultatīvās 

padomes sēdēs par aktuālo, 

apmeklēja vebināru “UBC 

Preventing early school 

leaving” un “Kāpēc iesaistīt 

skolēnus lēmumu 

pieņemšanā? DELNA”,  

JSPA vebinārus 

“Starpnozaru sadarbība 

sociālajā jomā”,  "Jaunatnes 

darbinieku asociācijas 

izveide - citu valstu 

pieredzes stāsti", "Jauniešu 

pilsoniskās iesaistes formas 

pašvaldības dzīvē",  
“Pašpārvalde formālās un 

neformālās izglītības 

krustcelēs”, “Pašpārvaldes 

ceļā uz lieliem mērķiem”, kā 

arī piedalījās mācību ciklā 

un Eurodesk mācībās. 
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2.4.2. Nodrošināt darbā ar 

jaunatni iesaistīto personu 

pieredzes apmaiņas un 

neformālās izglītības 

apmācības par jaunatnes 

politikas aktualitātēm, par 

jauniešu dažādiem 

vecumposmiem, par 

veselību (veicināšanu, 

atkarību izraisošo vielu 

lietošanu u.c.), vardarbību 

(emocionālo un fizisko) 

jauniešu vidū un citām 

aktuālām tēmām. 

( NAP2027 R.369, R.171, 

R.122) 

 

Pieredzas apmaiņu, 

apmācību vai 

kampaņu 

organizēšana vai 

nodrošināšana 

vismaz 2 reizes 

gadā darbā ar 

jaunatni iesaistītām 

personām. 

 

Katru gadu 
IP, JII, 

BJIC 

Līdz 300,- 

(BJIC 

budžetā) 

Pašvaldības, 

cits 

finansējums 

Izpildē 

 1) Organizēts vebinārs par 

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu 

projektu konkursu.  

 

2) Organizēts vebinārs par  
PuMPuRS jaunatnes 

iniciatīvu projektu 

konkursu. 

 

3) Organizētas apmācības 

“Jauniešu radošuma 

atslēga” fasilitātora Māra 

Rešņa vadībā  un 

“Ēdienkartē - neformālā 

izglītība” ar jaunatnes jomas 

eksperti Inesi Šubēvicu.  

 

Izlietoti 600 EUR lektoru 

honorāros un 210 EUR  
ēdināšanā  no projekta 

“Jūrmalas jauniešu 

līdzdalības mehānisms”, kas 

īstenots ar IZM jaunatnes 

politikas Valsts programmas 

finansējumu. 

 

4) Organizēta pieredzes 

apmaiņa “Neformālas 

izglītības Skolu forums” 

jaunatnes jomas ekspertes 

Ineses Šubēvicas vadībā.  

 

200 EUR  no projekta “10 

soļi svaiga gaisa”, kas 

īstenots ar IZM jaunatnes 

politikas Valsts programmas 

finansējumu. 
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2.4.3. Pateicības 

izteikšana darbā ar 

jaunatni iesaistītajiem un 

labās prakses piemēru 

izcelšana. 

 

 

Jūrmalas jauniešu 

Gada balvas 

pasākumā 

pasniegta 1 balva 

nominācijā darbam 

ar jaunatni 

iesaistītajiem. 

2022 IP, BJIC - 
Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē  

Pārskata gadā pasniegts 

apbalvojums “Balsts 

jauniešiem” Jūrmalas jūras 

un skautu 3.vienības 

vadītājiem.  

 

Izlietots 31,32 EUR no IP 

budžeta.  

AM 3 Radīt iespēju ikvienam Jūrmalas jaunietim pavadīt brīvo laiku atbilstoši vecumam, vajadzībām un interesēm. 

Uzdevumi (U)  

Pasākumi (P) 

(Sasaiste ar pilsētas 

attīstības politikas 

dokumentiem.  

Skat. saīsinājumus zem 

tabulas)  

Darbības rezultāti  
Izpildes 

termiņš 

Atbildīgās 

institūcijas 

(saīsinājumi 

zem 

tabulas)  

Plānotais 

finansējums 

2021. gadā  

(EUR) 

Finansējuma 

avots 

Izpildes 

statuss 
Īstenotās aktivitātes 

U 3.1. Pilnveidot 

infrastruktūru 

darbam ar jaunatni. 

3.1.1. Plānotajā Kauguru 

atpūtas parkā izveidots 

Skeitparks ar jumtu, 

alpīnistu siena un 

Jauniešu māja.  

(AP 103; NAP2027 

R.181) 

Jauniešu mājas 

izveide Kauguros 

plānotajā Atpūtas 

parkā. Jauniešu 

mājā nodrošināta 

vides pieejamība 

apmeklētājiem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem.  

2022 

IIPN, 

TUAN, 

PLS, BJIC  

 

 

Esošā 

budžeta 

ietvaros,  

atbilstoši IVP 

48.punktam 

„Pilsētas 

atpūtas parka 

un jauniešu 

mājas izveide 

Kauguros” 

(4 517, 92) 

Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Izpildē 

2021. gada 16. februārī starp 

Jūrmalas pilsētas domi un 

sabiebrību ar ierobežotu 

atbildību “MERKS” 

noslēgts būvdarbu līgums 

Nr.1.2-16.4.2/21-155 par 

būvdarbu veikšanu objektā 

“Pilsētas atpūtas parka un 

Jauniešu mājas izveide 

Kauguros” un objekta 

nodošanu ekspluatācijā.  

 

2021. gada 17. februārī starp  

Jūrmalas pilsētas domi un 

sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “RS Būvnieks” 

noslēgts pakalpojumu 

līgums Nr.1.2-16.4.3/21-

177 par būvuzraudzību 

būvdarbiem objektā 

“Pilsētas atpūtas parka un 

Jauniešu mājas izveidei 

Kauguros”.  
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2021. gada martā uzsākti 

būvdarbi un 21. maijā mājas 

pamata akmenī iemūrēta 

laika kapsula ar vēstījumu 

nākamajām paaudzēm.  

 

Izlietotais finansējums 3 740 

039 EUR, 3 110 849 EUR 

no pašvaldības budžeta un 

629 190 no ERAF. 

3.1.2. Brīvpieejas sporta 

laukumi vairākās 

Jūrmalas pilsētas daļās, 

uzlabot materiāltehnisko 

bāzi brīvā laika 

pavadīšanas vietās. 

(AP 41, 206) 

Pilnveidoti vai 

izveidoti vismaz 3 

brīvpieejas sporta 

laukumi 

Jauniešiem 

Jūrmalā esošajos 

pašvaldības 

īpašumos, 

izvērtējot zemes 

gabalu 

specifikāciju un 

iespējas.  

2021 – 

2022 

IIPN, ĪP 

PLS 

Esošā 

budžeta un 

cits 

finansējums 

(330 000,-) 

Pašvaldības, 

projektu fondu 

finansējums 

Izpildē 

Pārskata gadā izbūvēts 

rotaļu un vingrošanas 

laukums Skolas ielā 31B, 

rotaļu laukums Tukuma ielā 

32 A (Ķemeru parkā). 

Pārbūvēti rotaļu laukumi 

Raiņa ielā 1A, Līču ielā 3. 

Paplašināts sporta laukums 

Robežu ielā 19 un rotaļu 

laukums pludmalē pie 

Dzimtenes ielas izejas uz 

jūru. 

Atjaunotas atsevišķas rotaļu 

un vingrošanas iekārtas 

iekšpagalmā pie 

daudzdzīvokļu 

dzīvojamajām mājām 

Engures iela 1, 3, 5 un 

Nometņu 18, 20, Mellužu 

parkā, pludmalē pie 36. 

līnijas un Atbalss ielā. 

 

Kopā izlietoti 765 499,59 

EUR (Daļa finansējuma 

samaksāts 2022. gada 

sākumā – pārejošais 

finansējums.  2022. gada 

sākumā par Ķemeru parka 

rotaļu laukuma izbūvi un 

būvuzraudzību 241 731,74 

EUR ) 
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3.1.3. Brīvi pieejamas 

telpas jauniešiem brīvā 

laika pavadīšanā citā 

pilsētas daļā (Ķemeri, 

Lielupe). 

(Atbilstoši Eiropas 

Jaunatnes mērķim 9)  

Izmantot Jūrmalas 

pilsētas telpu 

resursus mobilā 

darba ar jaunatni 

veikšanai ārpus 

Kauguriem.  

2022 JPD - 

Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Nav 

uzsākts 

 

 

 

Plānots veikt 2022. gadā. 

  

U 3.2. Pilnveidot 

jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas iespējas 

pilsētā, izmantojot 

esošās un radot 

jaunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Attīstīt personību 

pilnveidojošu jauniešu 

nometņu piedāvājumu.  

(AP 184) 

Vismaz 2 reizes 

gadā notikušas 

nometnes Jūrmalas 

jauniešiem saistītas 

ar personības 

pilnveidi 

Katru gadu 
IP, JII, 

BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

(1100,-) 

Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē 

Organizēta 5 dienu nometne 

jauniešiem “Tava vasara 

piecās dienās” par 

psihoemocionālās labsajūtas 

veicināšanu (22 dalībnieki). 

JIC darbinieku kapacitātes 

trūkuma dēļ nav bijis 

iespējams noorganizēt vēl 

vienu nometni.  

 

Pārskata gadā izlietoti 550 

EUR no BJIC budžeta.    

3.2.2. Veicināt 

tradicionālo pasākumu 

veidošanos un attīstību 

Jaunatnes darbā Jūrmalā. 

(AP 184, NAP2027 

R.367) 

Organizēt Jūrmalas 

Jauniešu dienu u.c. 

pasākumus, 

balstoties uz 

jauniešu vēlmēm.  

Katru gadu BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

(Jauniešu 

diena 3122,-) 

Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē 

Organizēta “Jūrmalas 

jauniešu diena 

KVADRĀTĀ ‘21” ar 

iedvesmas personu, vietējās 

jauniešu mūzikas grupas 

koncertu, ekstrēmo 

velosipēdu triku šovu, 

darbnīcām un iespēju 

tirdziņu.  

 

Video atskats:  

https://www.facebook.com/

jurmalasxjauniesi/videos/12

98254547268198 

 

Pārskata gadā izlietoti 

3012,14 EUR  jauniešu 

dienas organizēšanai no IP 

budžeta. 

https://www.facebook.com/jurmalasxjauniesi/videos/1298254547268198
https://www.facebook.com/jurmalasxjauniesi/videos/1298254547268198
https://www.facebook.com/jurmalasxjauniesi/videos/1298254547268198
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3.2.3. Popularizēt interešu 

izglītības iespējas 

jauniešiem.  

(AP 184,  NAP2027 

R.153) 

Veikta reklāmas 

kampaņa interešu 

izglītības 

pulciņiem, 

piemēram, Iespēju 

diena.  

Katru gadu BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

Pašvaldības 

finansējums 

 

 

 

 

Izpildē 

Organizēts iespēju tirdziņš 

“Jūrmalas jauniešu diena 

KVADRĀTĀ ‘21” 

pasākuma ietvaros.  

 

Izlietoti 550 EUR   no 

projekta “10 soļi svaiga 

gaisa”, kas īstenots ar IZM 

jaunatnes politikas Valsts 

programmas finansējumu. 

3.2.4. Nodrošināt plašāku 

mūzikas, mākslas un foto 

apmācību iespējas ārpus 

skolas, veidojot vietu, kur 

pieejami instrumenti, 

tehnika jaunietis var 

mācīties pašmācības ceļā 

vai pie vienaudža vai 

skolotāja. 

(AP 184) 

Nodrošināta vieta, 

kur jauniešiem 

pieejami mūzikas 

instrumenti un 

pašmācības vai 

skolotāja klātbūtnē 

iespēja apgūt 

instrumentu spēli. 

Jauniešu iniciatīvas 

instrumentu 

sagādē, piemēram, 

ziedošanai.  

2022 BJIC, SPN  - 

Pašvaldības 

finansējums, 

projektu fondu 

finansējums 

Izpildē 

Pārskata gadā iegādāts 

fotokameras objektīvs un 

aparatūra interviju 

veikšanai.  

 

 

250 EUR  no projekta “10 

soļi svaiga gaisa”, kas 

īstenots ar IZM jaunatnes 

politikas Valsts programmas 

finansējumu. 

 

3.2.5. Organizēt sporta 

nodarbības svaigā gaisā 

un informēt jauniešus par 

iespēju tajās piedalīties 

(piemēram, ielu 

vingrošana, cigun, joga, 

nūjošana). 

(AP 184, 183; NAP2027 

R.368) 

Nodarbības 

regulāri apmeklē 

vismaz 10 jaunieši 

Katru gadu LP 
ESF2 

(18 185,-) 

Pašvaldības, 

projektu fondu 

finansējums 

Izpildē 

Organizētas sporta 

nodarbības jauniešiem – 

iesācējiem svaigā gaisā 3 

reizes nedēļā no 1. augusta 

līdz 31. novembrim un katru 

mēnesi izsludināti treniņu 

laiku Jūrmalas jauniešu 

sociālajos medijos.   

13 unikālie jauniešu 

apmeklējumi, katrā 

aktivitātē vidēji 4 jaunieši un 

vidēji 12 katru nedēļu. 

 

Izlietoti 1728 EUR  no 

projekta “10 soļi svaiga 

gaisa”, kas īstenots ar IZM 

jaunatnes politikas Valsts 

programmas finansējumu. 
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Īstenotas ESF projekta 

aktivitātes Jūrmalas 

iedzīvotājiem: 

1) ielu vingrošanas 

nodarbības, pārskata gadā 

izlietoti 3 920,40 EUR. 

2) nūjošanas nodarbības, 

pārskata gadā izlietoti 8 650 

EUR. 

3) cigun  nodarbības, 

pārskata gadā izlietoti 3 388 

EUR.  

4) jogas  nodarbības, 

pārskata gadā izlietoti  2 550 

EUR.  

 

Kopā, pārskata gadā izlietoti 

18 508,40 EUR no  ESF 

finansējuma. 

3.2.6. Pilnveidot sporta 

aktivitāšu piedāvājumu. 
(AP 184, 183;  NAP2027 

R.367) 

 

Jauniešu mājā 

organizētas 

regulāras sporta 

nodarbības 

jauniešiem.  

Katru gadu BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Nav 

uzsākts  

 

 Plānots veikt 2022. gadā. 

U 3.3. Veidot izpratni 

par neformālās 

izglītības būtību un 

izmantošanas 

iespējām. 

3.3.1. Organizēt 

neformālās izglītības 

seminārus, apmācības, 

projektus. 

(AP 184; atbilstoši 

Eiropas Jaunatnes mērķim 

8) 

Vismaz divas 

reizes gadā 

organizēts NFI 

pasākums 25 

jauniešiem. 

Katru gadu 
BJIC,                                      

SPN  

2500,-  

(Trīs dienu 

NFI 

seminārs) 

(BJIC 

budžetā) 

 Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Izpildē 

Organizēts neformālās 

izglītības apmācību cikls 

“Jauno Līderu skola 2021” 3 

daļās - "Ko grib citi jaunieši 

un kas viņiem vajadzīgs", 

"Līderības formula" un 

"Pasākumu organizēšanas 

knifiņi".  Katrās apmācībās 

piedalījušies 15-20 jaunieši.  

 

Izlietoti 600 EUR lektoru 

honorāriem no projekta 

“Jūrmalas jauniešu 

līdzdalības mehānisms”, kas 

īstenots ar IZM jaunatnes 

politikas Valsts programmas 

finansējumu. 
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Organizētas apmācības ar  

pārgājienu “Ārpus robežām” 

15 jauniešu grupai, kuru 

ietvaros jauniešiem bija 

iespēja apgūt āra dzīves 

prasmes, dodoties dabā 

ziemas apstākļos 

(ugunskura iekurināšana, 

navigācija, nojumes izveide, 

inventārs un tā lietošana 

u.c.). 

 

Izlietoti 300 EUR lektoru 

honorāriem, 75 EUR 

ēdināšanai un 200 EUR 

pateicības balvām 

brīvprātīgajiem  no projekta 

“10 soļi svaiga gaisa”, kas 

īstenots ar IZM jaunatnes 

politikas Valsts programmas 

finansējumu. 

3.3.2. Starptautisku 

projektu īstenošana 

Jūrmalas jauniešiem. 

(AP 57, 174;  atbilstoši 

Eiropas Jaunatnes mērķim 

11) 

Vismaz 1 

starptautiska 

jauniešu projekta  

vai pasākuma 

Jūrmalā īstenošana 

gadā (piemēram, 

sadarbībā ar 

Jūrmalas 

sadraudzības 

pilsētām).  

Katru gadu 
SAN , 

BJIC, SPN  

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

(80047,- 

Erasmus+) 

Pašvaldības un 

ES 

programmas 

“Erasmus +” 

finansējums 

Izpildē 

BJIC Eiropas Savienības 

programmas “Erasmus+” 

pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

„Personu mobilitāte mācību 

nolūkos’’ jauniešu apmaiņas 

projekta “Take a step 

forward” izpilde Covid-19 

pandēmijas 

epidemioloģisko 

ierobežojumu  dēļ 

pagarināta īstenošana līdz 

31.08.2022. 

 

BJIC Eiropas Savienības 

programmas “Erasmus+” 

pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

„Personu mobilitāte mācību 

nolūkos’’ jauniešu apmaiņas 

projekta “Izcelsim dažādo”  
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izpilde Covid-19 

pandēmijas 

epidemioloģisko 

ierobežojumu  dēļ 

pagarināta īstenošanai līdz 

31.08.2022. 

 

Pārskata gadā nav bijusi 

nepieciešamība lietot 

finansējumu.  

AM 4 Attīstīt jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētā. 

Uzdevumi (U) 

Pasākumi (P) 

(Sasaiste ar pilsētas 

attīstības politikas 

dokumentiem. 

Skat. saīsinājumus zem 

tabulas) 

Darbības rezultāti 
Izpildes 

termiņš 

Atbildīgās 

institūcijas 

(saīsinājumi 

zem 

tabulas) 

Plānotais 

finansējums 

2021. gadā 

(EUR) 

Finansējuma 

avots 

Izpildes 

statuss 
Īstenotās aktivitātes 

U 4.1. Veicināt 

jauniešu darba 

prasmju un 

nodarbinātības 

palielināšanos. 

 

4.1.1. Brīvprātīgā darba 

popularizēšana, veidot 

izpratni par tā nozīmi. 

(AP 134;  NAP2027 

R.407; atbilstoši Eiropas 

Jaunatnes mērķim 7) 

Vismaz 50 jaunieši 

iesaistīti 

brīvprātīgajā 

darbā.  

Katru gadu  BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 
Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē 

9 brīvprātīgie iesaistījušies   

3. starptautiskajā jūras 

tematikai veltītajā biennālē 

“Marīna 2021”. 

 

4 brīvprātīgie 6 reizes 

iesaistījušies Dubultu 

kultūras kvartāla koncertu 

ciklā “Saviļņoti mūzikā”. 

 

24 brīvprātīgie iesaistīti 

“Krāsu skrējienā”. 

 

4 brīvprātīgie piedalījās 

“Rimi Rīgas maratonā”. 

 

10 brīvprātīgie piedalījās 

Jūrmalas skriešanas svētkos.  

 

Jaunieši izmantojuši 53 JIC 

koordinētās brīvprātīgā 

darba iespējas.   
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Pārskata gadā finansējums 

nav lietots un brīvprātīgā 

darba sistēmas 

nodrošināšanai nav piešķirts 

budžets.  

4.1.2. Brīvprātīgā darba 

iespēju paplašināšana 

pašvaldībā.  

(AP 134;  NAP2027 

R.407; atbilstoši Eiropas 

Jaunatnes mērķim 7) 

Izveidota un 

regulāri 

pilnveidota 

datubāze ar 

brīvprātīgā darba 

devējiem Jūrmalā. 

Radītas iespējas 

veikt regulāru 

brīvprātīgo darbu. 

Katru gadu  
BJIC, JIC, 

TUAN 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē 

Izstrādāti brīvprātīgā darba 

līgumi darba devējiem un 

darba veicējiem. Noslēgti 

līgumi ar 2 brīvprātīgā darba 

devējiem.   

 

Pārskata gadā finansējums 

nav lietots.  

4.1.3.Darba pieredzē gūto 

kompetenču formulēšanas 

prasmes veicināšana 

jauniešiem.  

(AP 134;  NAP2027 

R.407; atbilstoši Eiropas 

Jaunatnes mērķim 7) 

Ieviests JD 

apliecinājums par 

brīvprātīgā darba 

veikšanu un gūto 

kompetenču 

aprakstu.  

2021 IP, BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē 

Par brīvprātīgā darba 

veikšanu 2021. gadā, 

“Jūrmalas jauniešu gada 

balva 2021” jauniešiem 

izsniegtas Jūrmalas 

valstspilsētas pašvaldības 

atzinības par brīvprātīgā 

darba veikšanu.  

 

Pārskata gadā finansējums 

nav lietots. 

4.1.4.Apmācības 

jauniešiem, kas veicina 

viņu iekļaušanos darba 

tirgū. (CV rakstīšana, 

motivācijas vēstuļu 

rakstīšana, vēstuļu 

noformēšana sponsoriem) 
(AP 235) 

 

Notikušas 

apmācības, ātrie 

kursi par 

nodarbinātību 

Katru gadu 
BJIC, 

TUAN  

Esošā 

budžeta un 

cits 

finansējums 

Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Uzsākts 

Ņemot vērā Covid-19 

pandēmijas rezultātā 

noteiktos ierobežojumus, kā 

arī mācību attālinātu norisi 

noteiktu laiku, klātienes 

tikšanās netika īstenotas. 

2022. gadā jaunieši tiks 

iesaistīti “Izaugsmes 

nedēļas” aktivitātēs, kuru 

ietvaros notiks apmācības 

par CV un motivācijas 

vēstuļu rakstīšanu, kā arī 

ideju konkurss jaunu 

uzņēmējdarbības ideju 

izstrādei, kas varētu tikt 
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īstenotas Kauguru un 

Ķemeru teritorijās. 

 

JIC īstenojis konsultācijas 

JJD par sponsoru 

piesaistīšanu.  

 

Pārskata gadā nav izlietots 

finansējums. 

4.1.5. Skolu karjeras 

nodarbību satura 

pilnveidošana ar 

interaktīvām un 

praktiskām darbībām, 

balstoties uz jauniešu 

vēlmēm un vajadzībām. 

Jauno speciālistu vai 

studentu iesaiste 

nodarbībās. (AP 235; 

NAP2027 R.153) 

Nodrošināta 

atgriezeniskā saite 

no jauniešiem par 

nodarbību saturu. 

Katru gadu IP, BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Nav 

uzsākts 

Covid-19 ierobežojumu 

karjeras nodarbību 

organizēšanā skolās dēļ, 

pārskata gadā nav uzsākta 

skolēnu viedokļu ievākšana 

par skolu karjeras 

nodarbībām, taču 2022. 

gadā JJD plāno šādu aptauju 

veikt.  

 

Pārskata gadā nav izlietots 

finansējums. 

4.1.6. Personīgā kouča 

(psihologs+karjeras 

konsultants+motivators) 

popularizēšana jauniešiem 

Jūrmalā ārpus skolām. 

(AP 235; NAP2027 

R.153) 

Palielinājies 

individuālo 

konsultāciju skaits 

karjeras jautājumos 

ārpus skolas.   

Katru gadu 
IP, TUAN, 

BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros  

Pašvaldības 

finansējums un 

cits 

Izpildē 

Organizētas individuālās 

karjeras konsultācijas 

jauniešiem ārpus skolas, 

tiešsaistē. Šādas 

konsultācijas ar JIC 

starpniecību sniegtas 8 

jauniešiem.  

Karjeras konsultācijas 

organizētas no Jūrmalas 

valstspilsētas pašvaldības 

budžeta līdzekļiem, projekta 

“Karjeras izglītības 

pakalpojumi Jūrmalas 

pilsētas izglītības iestādēs” 

ietvaros.   
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U 4.2. Pilnveidot 

atbalstu jauniešiem 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Nodrošināt 

informāciju par 

aktuālajiem pasākumiem 

un atbalsta formām 

jauniešu iesaistei 

uzņēmējdarbības un 

inovāciju attīstības 

aktivitātēs. 

(AP 235) 

Informācijas 

nodrošināšana 

vismaz reizi gadā, 

vismaz 40 

iesaistīto jauniešu 

skaits aktivitātēs, 

piemēram, Iespēju 

dienā. 

Katru gadu 
TUAN, 

BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

(1500,-) 

Pašvaldības 

finansējums  

Nav 

uzsākts  

Starpinstitūciju sadarbības 

trūkuma dēļ aktivitāte nav 

uzsākta, taču 2022. gadā 

plānots šādu reklāmas 

kampaņu par 

uzņēmējdarbības iespējām 

organizēt Jūrmalas jauniešu 

dienas iespēju tirdziņā.  

 

Pārskata gadā nav izlietots 

finansējums. 

4.2.2. Jauniešu intereses 

veicināšana par 

uzņēmējdarbību 

(AP 235; NAP2027 

R.153, R.221; atbilstoši 

Eiropas Jaunatnes mērķim 

7) 

9 JII iesaistās ar 

reģistrētiem SMU 

Junior 

Achievement 

programmā. 

Katru gadu TUAN, JII 

Esošā 

budžeta 

(3000,-) un 

cits 

finansējums 

 

Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Izpildē 

2021. gadā Junior 

Achievement programmā 

bija iesaistītas 7 izglītības 

iestādes - Jūrmalas Valsts 

ģimnāzija, Jūrmalas Majoru 

vidusskola, Jūrmalas 

Pumpuru vidusskola, 

Jūrmalas Slokas 

pamatskola, Jūrmalas bērnu 

un jauniešu interešu centrs, 

Jūrmalas Kauguru 

vidusskola un Jūrmalas 

Mežmalas vidusskola. 

Pamatojoties uz 2021. gada 

25. augusta pakalpojuma 

līgumu par Jūrmalas pilsētas 

domes dibināto pašvaldības 

izglītības iestāžu iesaisti 

praktiskās biznesa izglītības 

programmās Nr. 1.2-

16.4.3/21-1020, kas noslēgts 

ar biedrību “Junior 

Achievement Latvia’”.  

 

2021. gadā izlietots 

finansējums 1815 EUR 

apmērā līguma 

nodrošināšanai. 
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4.2.3. Atbalsta pasākumi 

SMU koordinatoriem 

skolās. 

(AP 235; NAP2027 

R.171) 

Vismaz reizi gadā 

organizēta 

pieredzes apmaiņa/ 

vai apmācības 

interesentiem SMU 

attīstīšanā 

Katru gadu 
TUAN, 

BJIC 

 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

 

Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Nav 

uzsākts  

Ņemot vērā Covid-19 

pandēmijas rezultātā 

noteiktos ierobežojumus, kā 

arī mācību attālinātu norisi 

noteiktu laiku, klātienes 

tikšanās netika īstenotas. 

Nākotnē izvērtējama iespēja 

piesaistīt Junior 

Achievement un Jūrmalas 

biznesa inkubatora 

pārstāvjus  klātienes 

semināru organizēšanai 

skolās. 

 

Pārskata gadā nav izlietots 

finansējums. 

U 4.3. Veicināt 

skolēnu 

nodarbinātību 

vasarā. 

 

4.3.1. Līdzfinansēt darba 

algu Jūrmalas pilsētā 

deklarētajiem jauniešiem. 

(AP 235; NAP2027 

R.221; atbilstoši Eiropas 

Jaunatnes mērķim 7)   

 

Līdzfinansēta 

darba alga vismaz 

50 jauniešiem. 

 

Katru gadu TUAN 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

(13 000,-) 

Pašvaldības 

finansējums 

 

Izpildē 

Jūrmalas valstspilsētas 

pašvaldība 2021. gadā 

līdzfinansēja darba algu 

Jūrmalā deklarētajiem 

jauniešiem vecumā no 15 

līdz 25 gadiem, kuri iegūst 

izglītību vispārējās, 

speciālās vai profesionālās 

izglītības iestādēs. Darba 

algas līdzfinansējums 50% 

no valstī noteiktās 

minimālās algas paredzēts 

jaunietim, vienam mēnesim 

laika periodā no 1. jūnija 

līdz 30. augustam, savukārt 

50% tiek segti no darba 

devēja līdzekļiem. Kopumā 

2021. gadā pašvaldība 

līdzfinansēja darba algu 28 

jauniešiem, kas deklarēti 

Jūrmalā, šādi atbalstot 

piecus uzņēmumus. Netika 

veiktas reklāmas kampaņas 

jauniešu nodarbinātības 

programmai Covid-19 
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ierobežojumu mainības dēļ, 

tāpēc nav sasniegts plānotais 

nodarbināto jauniešu skaits.  

 

Pārskata gadā izlietots 

pašvaldības finansējums 

jauniešu darba algai 8 

281,55 EUR apmērā. 

AM 5 Veicināt sociālo palīdzību, drošību un veselību jauniešiem vecumā no 13- 25 gadiem. 

Uzdevumi (U) 

Pasākumi (P) 

(Sasaiste ar pilsētas 

attīstības politikas 

dokumentiem. 

Skat. saīsinājumus zem 

tabulas) 

Darbības rezultāti 
Izpildes 

termiņš 

Atbildīgās 

institūcijas 

(saīsinājumi 

zem 

tabulas) 

Plānotais 

finansējums 

2021. gadā 

(EUR) 

Finansējuma 

avots 

Izpildes 

statuss 
Īstenotās aktivitātes 

U 5.1. Popularizēt 

veselīgu un aktīvu 

dzīvesveidu. 

 

 

5.1.1. Organizēt lekcijas/ 

seminārus/nodarbības , 

pasākumus ar mērķi 

veicināt jauniešu vidū 

veselīgu dzīves veidu 

(piemēram, nodarbības 

par atkarībām, „Stresa 

akadēmija” pirms valsts 

eksāmeniem 12.klasēm). 

Veicināt vienaudžu 

izglītības programmas 

ieviešanu Jūrmalas 

pilsētā. 

(AP 227; NAP2027 R.84, 

R.88; atbilstoši Eiropas 

Jaunatnes mērķim 5) 

Rīkoti vismaz 4 

pasākumi gadā, kas 

veicina veselīgu 

dzīvesveidu. 

Katru gadu LP 
ESF2 

(4 180,-) 

ESF2 

 
Izpildē 

 

BJIC koordinējis IZM un 

JSPA programmas “Atbalsts 

jauniešu iniciatīvu projektu 

“Labbūtības ceļakarte 

skolā” īstenošanai” projektu 

“Jūrmalas skolu labbūtības 

ceļakarte” ar 5 skolu dalību  

- Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijas, Jūrmalas 

Pumpuru vidusskolas, 

Jūrmalas Majoru 

vidusskolas, Jūrmalas 

Kauguru vidusskolas, 

Jūrmalas Slokas 

pamatskolas labbūtības 

ceļakaršu aktivitātēm, ko 

izstrādāja jaunieši 

vienaudžu atbalstam.  

 

Pārskata gadā izlietoti 5 000 

EUR  no projekta “Jūrmalas 

skolu labbūtības ceļakarte”, 
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kas īstenots ar IZM 

programmas finansējumu. 

 

Īstenotās ESF² projekta 

aktivitātes: 

1) Interešu grupas 

skolēniem „Stresa 

akadēmija” pirms valsts 

eksāmeniem 12. klasēm, 

pārskata gadā izlietoti 1440 

EUR. 

2)  nodarbības par alkohola, 

smēķēšanas, narkotiku, 

moderno tehnoloģiju un 

azartspēļu atkarībām 

skolēniem, pārskata gadā 

izlietoti 2 210 EUR. 

 

Kopā pārskata gadā izlietoti 

3 650 EUR  no  ESF² 

finansējuma. 

U 5.2. Sekmēt sociālo 

drošību veicinot JII 

sadarbību ar 

glābšanas dienestiem, 

pašvaldības sociālo 

dienestu, policiju, 

bāriņtiesu u.c. 

jauniešu drošības 

paaugstināšanai. 

5.2.2. Pirmās palīdzības un 

drošības nodarbības 

jauniešiem. 

(NAP2027 R.183, R.439)  

 

 

Notikuši pirmās 

palīdzības kursi 

vismaz 10 

jauniešiem 

Notikušas 

nodarbības par 

drošību jauniešiem 

vecumā no 13-25 

gadiem. 

Katru gadu 

JII, LP, 

VUGD, 

JPP, JII, 

NVO 

Esošā 

budžeta un 

cits 

finansējums 

Pašvaldības un 

cits 

finansējums 

Nav 

īstenots 

Epidemioloģiskās situācijas 

dēļ 2021. gadā nav 

organizēta Drošības diena 

un pirmās palīdzības kursi.  

 

Pārskata gadā nav bijis 

nepieciešams finansējums. 

U 5.3. Veidot 

pieejamus veselības 

veicinošus 

pakalpojumus 

jauniešiem, kā 

atsevišķai 

sabiedrības grupai 

 

5.3.1. Psihologa, sociālā 

pedagoga, 

jeb uzticības personas 

ārpusskolas 

nodrošināšana, kurš 

sniedz atbalstu 

jauniešiem vecumā no 13- 

25 gadiem. 

Jauniešiem 

pieejams 

speciālists 

psiholoģiskām 

konsultācijām 

ārpus skolas. 

 

2022 JPD, LP  - 

Pašvaldības un 

projektu fondu 

finansējums 

Izpildē 

BJIC kā partnerorganizācija 

piedalījās Eiropas 

Solidaritātes korpusa 

projekta "It's ok not to be 

ok" īstenošanā, nodrošinot 

10 nodarbības – “Emocijas. 

Ļauj minēt - Tu jūties 

normāli?”, “Stereotipi. 
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(NAP2027 R.84, R.180; 

atbilstoši Eiropas 

Jaunatnes mērķim 5) 

Nodrošināta 

iespēja digitālai 

konsultācijai.  

Meitenes nedusmojas un 

puiši neraud”, “Dusmas. 

Kāda blusa tev iekodusi?”, 

“Bailes. Kuram lielāks 

iekšējais kritiķis?”, “Stress. 

Kāpēc alkohols un cigaretes 

nepalīdzēs?”,  “Trauksme, 

panika un citi mošķi”, 

“Skumjas, sēras un 

depresija”, “Attiecības: 

vērtības, vēlmes & 

vajadzības”, “Vērtības - to 

gribu es vai mani vecāki”, 

“Citādāk. Kā nefrīkot par to, 

ka esi frīks”  par mentālās 

veselības jautājumiem 

jauniešiem un iespēju 

konsultēties.  

 

Izlietoti 6 000 EUR, no 

kuriem 100% ir Eiropas 

Savienības budžeta 

finansējums, kuru biedrībai 

“RED-Radošu Efektu 

darbnīca” projektu konkursā 

piešķīrusi Jaunatnes 

starptautisko programmu 

aģentūra. 

 

LP nodrošina psihologa 

konsultācijas ikvienam 

Jūrmalā deklarētam 

iedzīvotājam pēc 

pieprasījuma. 2021. gadā 

tika novadītas 461 psihologa 

konsultācija 66 ģimenēm, 

tostarp jauniešiem vecumā 

no 13-25.gadiem.  

5.3.2. Organizēti dažādi 

publiski pasākumi, kur ir 

iespējams aprunāties un 

Notikuši vismaz 2 

pasākumi gadā 
Katru gadu LP, JPP 

ESF2 

(3 732,-) 
ESF2 Izpildē 

Īstenotas ESF projekta 

aktivitātes: 
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satikties ar veselības 

jomas speciālistiem, 

saņemt bezmaksas 

konsultācijas par jauniešu 

veselību, par riskiem un 

komunikāciju ar dažādām 

mērķgrupām (cilvēkiem 

ar invaliditāti, atkarībām) 

piesaistot ārstus, soc. 

darbiniekus, psihologus, 

policistus (piemēram, 

reproduktīvās veselības 

nodarbības 7.klases 

skolēniem, nometne par 

dzīvi kopā ar cilvēku, kurš 

cieš no atkarībām). 

 

(AP 227; NAP2027 R.84, 

R.88, R.368; atbilstoši 

Eiropas Jaunatnes mērķim 

5) 

1)   reproduktīvās veselības 

nodarbības 7.klases 

skolēniem, arī par attiecību 

veidošanu - izlietoti 5 610 

EUR.    

2) nometne bērniem un 

pusaudžiem par dzīvi kopā 

ar cilvēku, kurš cieš no 

atkarībām, pārskata gadā 

izlietoti 8 250 EUR. 

 

Kopā pārskata gadā izlietoti 

13 860 EUR  no  ESF² 

finansējuma. 

5.3.3. Aktualizēt 

platformas, kur vienuviet 

pieejama informācija par 

Jūrmalā notiekošajām 

(veselību veicinošajām) 

aktivitātēm, pieejamajiem 

veselības speciālistiem 

jauniešiem. 

Šobrīd visa pieejamā 

informācija par veselību 

vecinošām aktivitātēm 

atrodas šeit 

https://www.jurmala.lv/lv/

sabiedriba/veselibas_veici

nasana/pasakumi_sabiedri

bas_veselibas_veicinasan

ai/  

(NAP2027 R.84, R.368) 

Organizētas 

informatīvas 

kampaņas (vismaz 

1 reizi gadā) par 

Jūrmalā 

notiekošajām 

(veselību 

veicinošajām) 

aktivitātēm, 

pieejamajiem 

veselības 

speciālistiem 

jauniešiem. 
 

Katru gadu LP 

Esošā 

budžeta un 

cits 

finansējums 

Pašvaldības 

finansējums, 

Projektu fondu 

nauda 

Izpildē 

JIC darbinieku kapacitātes 

trūkuma un starpinstitūciju 

sadarbības trūkuma dēļ nav 

veikta informācijas 

apkopošana par Jūrmalas 

veselības veicinošām 

aktivitātēm jauniešiem un 

nav veikta atsevišķa 

reklāmas kampaņa par 

veselības veicināšanas 

nodarbībām specifiski 

jauniešiem.   

 

Pārskata gadā nav bijis 

nepieciešams finansējums. 

https://www.jurmala.lv/lv/sabiedriba/veselibas_veicinasana/pasakumi_sabiedribas_veselibas_veicinasanai/
https://www.jurmala.lv/lv/sabiedriba/veselibas_veicinasana/pasakumi_sabiedribas_veselibas_veicinasanai/
https://www.jurmala.lv/lv/sabiedriba/veselibas_veicinasana/pasakumi_sabiedribas_veselibas_veicinasanai/
https://www.jurmala.lv/lv/sabiedriba/veselibas_veicinasana/pasakumi_sabiedribas_veselibas_veicinasanai/
https://www.jurmala.lv/lv/sabiedriba/veselibas_veicinasana/pasakumi_sabiedribas_veselibas_veicinasanai/
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U 5.4. Veicināt, 

jauniešus no riska 

grupām, iesaistīšanos 

dažādos pasākumos, 

projektos. 

 

5.4.1. Jauniešu ar īpašām 

vajadzībām un sabiedrībā 

atstumto grupu jauniešu 

iesaistīšana pasākumos, 

kas veicina šo jauniešu 

iesaistīšanos aktivitātēs 

(piemēram, ratiņdeju, 

adaptīvā golfa, Bočia, 

adaptīvās peldēšanas, 

trenažieru zāles, peldratu 

nodarbības) un 

sabiedriskajos procesos. 

(AP 222; NAP2027 

R.182; atbilstoši Eiropas 

Jaunatnes mērķim 3) 

 

Vismaz 3 

pasākumos gadā 

piedalījušies 

jaunieši ar īpašām 

vajadzībām vai no 

atstumtām 

sabiedrības 

grupām. 

Katru gadu 
LP, JPP, 

BJIC, NVO 

ESF2 

(14 856,-) 

Pašvaldības 

finansējums, 

ESF2, Projektu 

fondu 

finansējums 

Izpildē 

2021. gadā ESF projektā  ir 

īstenotas: 

1) fiziskas aktivitātes 

iedzīvotājiem ar invaliditāti, 

kas pārvietojas ratiņkrēslā, 

izmantojot pilsētas 

piedāvātos resursus brīvā 

dabā (aktivitātes peldratos 

ūdenī, aktivitātes pludmalē 

ar tandēmriteni, trīsriteni), 

pārskata gadā izlietoti 2 100 

EUR.  

 

2021. gadā ESF projekta 

mērkgrupai - cilvēkiem ar 

invaliditāti - 

epidemioloģiskās situācijas 

dēļ nav notikušas aktivitātes 

telpās: adaptīvā golfa, bočia, 

adaptīvās peldēšanas, 

trenažieru zāles nodarbības 

cilvēkiem ar pārvietošanās 

grūtībām, ratiņdejas. 

 

Kopā pārskata gadā izlietoti 

2 100 EUR  no  ESF² 

finansējuma. 

5.4.2. NVA nereģistrēto 

NEET jauniešu prasmju 

attīstīšana, veicinot NEET 

jauniešu iesaisti izglītībā, 

darba tirgū un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā. 

(NAP2027 R.222) 

Projektā „PROTI 

un DARI” iesaistīti 

vismaz 30 jaunieši 

gadā 

2021 BJIC 

ESF1   

(17 351,-), 

pašvaldības 

finansējums  

(8 131,-) 

ESF1 un 
pašvaldības 

finansējums 

Izpildē 

Pārskata gadā iesaistīti 25 

jaunieši. Starpinstitūciju 

sadarbības trūkuma dēļ 

jauniešu auditorija, kam 

būtu aktuāls projekts, 

nesasniedz informāciju par 

šo iespēju.  

 

Kopējās plānotās projekta 

izmaksas īstenošanai no 

2016. gada jūnija – 2022. 

gada 31. maijam, Eiropas 

Sociālā fonda finansējums 

188 276,42 EUR, 
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neattiecināmās izmaksas no 

pašvaldības budžeta 59 459 

EUR. 

5.4.3. Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas 

(PMP) riska grupas 

izglītojamo iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu 

projektos.  

(NAP2027 R.179, R.182) 

Organizēts 

“PuMPuRS” 

iniciatīvu projektu 

konkurss. 

Katru gadu JIC, IP 

ESF3 

(27 600,-),  

pašvaldības 

finansējums 

(7 360,-)  

ESF3 

un pašvaldības 

finansējums 

Izpildē 

Organizēts “PuMPuRS” 

jaunatnes iniciatīvu projektu 

konkurss. Iesniegti 8 

projekti un no tiem atbalstīti 

3.  

 

Pārskata gadā izlietoti 

13 800 EUR no ESF3 

finansējuma.  

5.4.4. Ielu jaunatnes darba 

attīstīšana. (NAP2027 

R.179, R.182) 

Metodiskā 

materiāla izveide 

ielu jaunatnes 

darbam Jūrmalā. 

Līdz 2022 JPD, BJIC 

Esošā 

budžeta 

ietvaros 

Pašvaldības 

finansējums 
Izpildē 

Nav izveidots metodiskais 

materiāls, taču 3 Jūrmalas 

jaunatnes darbinieki 

apguvuši zināšanas mācību 

ciklā “Atbalsts darba ar 

jaunatni ilgtermiņa 

plānošanai un mobilā darba 

veikšanai Latvijas 

pašvaldībās”, kuru 

programmā skatīts ielu 

jaunatnes darbs.  

 

Jauniešu iniciatīvas grupai 

par jauniešu un policijas 

sadarbību, organizēta 

tikšanās ar valsts policiju un 

pašvaldības nepilngadīgo 

lietu inspektori un šīs 

sadarbības ietvaros veikta 

jauniešu pulcēšanās vietu 

kartēšana, ko potenciāli 

izmantot ielu jaunatnes 

darba attīstībai 

(3.pielikums). 
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(*) Visā tabulā pie finansējuma norādīta esošā summa pašvaldības budžetā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabula Nr.2 

Rezultatīvie rādītāji 

 

Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība 

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība bāzes 

gadā 
Rādītāja 

vērtība 

pārskata gadā 

2022.gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence * 

Attīstības 

tendence 

(↑ → ↓)  
Piezīmes 

Bāzes 

gads 
Vērtība 

AM 1 Jauniešu līdzdalības veicināšana jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanā pašvaldības un valsts mērogā, sekmēt jauniešu līdzdalību 

pārstāvniecības demokrātijā un attīstot jauniešu iesaistīšanos organizācijās, sabiedriskajā un kultūras dzīvē. 

1 

Iesniegto Jauniešu 

iniciatīvu projektu 

skaita 

palielinājums.  

Skaits BJIC 2017. 5 24 10 ↑ 

Pārskata gadā vērtība 

par 19 vienībām  

lielāka kā bāzes gadā 

un par 18 vienībām 

lielāka kā 2020. gadā.  

 

 

Pārskata gadā nav izlietots 

finansējums.  

1 – darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķis: attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā; īstenošanas periods: 2016.gada III cet. - 2021. gada IV cet.; īstenotāji: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām; kopējais indikatīvais finansējums – 177 789,- EUR, t.sk. ESF 

153 293,- EUR, JPD 24 503,- EUR (plānots, ka projekta īstenošanas periods tiks pagarināts). 
2 – darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"  9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekts ”Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” ar identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/008, īstenošanas periods līdz 2023. gada 31. decembrim, īstenotāji: Jūrmalas pilsētas pašvaldība;  kopējās projekta izmaksas – 996 958,42 EUR, t.sk. ESF – 
818 869,96 EUR, valsts budžeta dotācija – 144 506,46 EUR un Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansējums 33 582,- EUR. 
3 – darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai”, projekta identifikācijas Nr. 8.3.4.0/16/I/001, īstenošanas periods 03.2017. – 12.2022 un indikatīvais finansējums atklātam projektu konkursam ar 8 dalīborganizācijām “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”; kopējās izmaksas -   69 920,-  EUR, t.sk. ESF - 55 200,- EUR, JPD 14 720,- EUR. 
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Sasniegts 2022. gada 

mērķa rezultāts. 

Summa BJIC 2017. 500 1600 1500 ↑ 

Būtisks konkursa 

kopējā finansējuma 

palielinājums un 

palielinājums no 100 

uz 200 EUR viena 

projekta īstenošanai. 

 

Sasniegts 2022.gada 

mērķa rezultāts. 

2 Ieviesta motivācijas 

sistēma, veicinot 

jauniešu līdzdalību 

pilsētas pētniecības 

procesos, atbalstot 

“jaunietis -

pētnieks” modeli.  

Skaits IP 2021. 0 0 1 → 

Izpildes termiņš ir līdz 

2022. gadam.  

AM 2 Paplašināt un attīstīt jauniešu un sabiedrības informētību par jaunatnes jomu. 

3 Sociālo tīklu 

efektīva 

izmantošana 

jauniešu 

informēšanā.  

Skaits JIC 2017. 

Facebook - 

844 

Instagram 

– 299 

 

Youtube – 

69 

Facebook - 

1746 

Instagram – 

1182 

 

Youtube – 77 

Facebook - 1500 

 

Instagram – 1500 

 

Youtube – 150 

↑ 

JIC sociālā tīkla 

“Facebook” profila 

sekotāju skaits pārskata 

gadā no 2020. gada 

audzis par 312 

vienībām, no bāzes 

gada par 902 vienībām.  

 

Sasniegts 2022. gada 

mērķa rezultāts.  

 

JIC sociālā tīkla 

“Instagram” profila 

sekotāju skaits pārskata 

gadā audzis par 134 

vienībām, no bāzes 

gada par 883 vienībām.  
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JIC sociāla tīkla 

“Youtube” profila 

sekotāju skaits pārskata 

gadā audzis par 6 

vienībām no 2020. 

gada un 8 vienībām no 

bāzes gada.  

4 Skolotāju un vecāku 

informēšana par 

jaunatnes darbu un 

tā nozīmi.  

Skaits JIC 2017. 0 

3 sapulces ar 

direktoru 

vietniekiem 

audzināšanas 

darbā 

3 ↑ 

2021. gadā notikušas 3 

sapulces ar skolu 

direktoru vietniekiem 

audzināšanas darbā, 

2020.gadā organizētas 

2 aktivitātes.  

 

Sasniegts 2022. gada 

mērķa rezultāts. 

5 Organizēt darba ar 

jaunatni iesaistīto 

personu izglītojošus 

pasākumus par 

neformālo izglītību 

un jaunatnes 

politikas 

pasākumiem.  

Skaits BJIC 2017. 0 

Īstenotas 2 

apmācības 

darbā ar 

jaunatni 

iesaistītajiem 

un Neformālās 

izglītības skolu 

forums.  

3 ↑ 

2021.gadā īstenotas 3 

aktivitātes darbā ar 

jaunatni iesaistītajiem. 

2020. gadā organizēta 

1 apmācība. 

 

Sasniegts 2022. gada 

mērķa rezultāts. 

AM 3 Radīt iespēju ikvienam Jūrmalas jaunietim pavadīt brīvo laiku atbilstoši vecumam, vajadzībām un interesēm. 

6 Plānotajā Kauguru 

atpūtas parkā 

izveidot skeitparku 

ar jumtu, alpīnistu 

sienu un Jauniešu 

māju, ievērojot 

universāla dizaina 

principus.  

Skaits 

ATP 

IIPN, 

ATP 

TUAN, 

PLS, 

BJIC 

2017. 0 0 1 → 

Izpildes termiņš ir līdz 

2022. gadam. Pārskata 

gadā uzsākta 

būvniecība.  

7 Ir atjaunoti vai 

izveidoti 

brīvpieejas sporta 

Skaits EIS 2017. 0 13 3 ↑ 

Pārskata gadā Jūrmalā 

bija atjaunoti vai 
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laukumi jauniešiem 

Jūrmalā.  

izveidoti 13 brīvpieejas 

sporta laukumi. 

 

Sasniegts 2022. gada 

mērķa rezultāts. 

8 BJIC papildus 

struktūrvienības 

Jauniešu brīvā laika 

pavadīšanai 

Ķemeros un 

Lielupē.  

Skaits BJIC 2017. 
1 

(Kauguros) 

1 

(Kauguros) 

3 

(Kauguros, 

Ķemeros un 

Lielupē) 

→ 

Izpildes termiņš ir līdz 

2022. gadam. Izpilde 

nav uzsākta.  

9 Attīstīt personību 

pilnveidojošu 

jauniešu nometņu 

piedāvājumu.  
Skaits BJIC 2017. 1 1 2 → 

Organizēta 1 nometne 

jauniešiem.  

Pārskata gada vērtību 

varēja ietekmēt Covid-

19 epidemioloģiskie 

ierobežojumi. 

AM 4 Attīstīt jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētā. 

10 Iesaistīt jauniešus 

Brīvprātīgā darba 

sistēmā, uzskaitot 

Brīvprātīgā darba 

stundas.  
Skaits JIC 2017. 19 53 50 ↑ 

Brīvprātīgajā darbā 

iesaistīto jauniešu 

skaits pārskata gadā ir 

par 8 vienībām lielāks 

kā 2020. gadā, par 34 

vienībām lielāks kā 

bāzes gadā.  

 

Sasniegts 2022. gada 

mērķa rezultāts. 

11 Palielinājušās 

Individuālo 

konsultāciju 

karjeras jautājumos 

pieejamība ārpus 

skolas, palielinājies 

konsultēto jauniešu 

skaits.  

Skaits JIC 2017. 126 

JIC sniegtas 

konsultācijas 8 

jauniešiem.  

500 → 

Tiek uzskaitīts JIC 

koordinēto jauniešu 

skaits karjeras 

nodarbībās ārpus 

skolas.  
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12 JII iesaistījušās JAL 

SMU ar reāliem 

uzņēmumiem.  

Skaits 
AP 

TUAN 
2017. 4 3 9 ↓ 

Pārskata gadā JAL 

programmā 

iesaistījušās 7 JII, no 

kurām 3 izveidoti 

SMU.  

Nav informācijas par 

JII skaitu, kurās 

reģistrēti SMU. 

13 Pašvaldība 

nodrošina 

līdzfinansējumu 

jauniešu vasaras 

nodarbinātībai 

vecumā no 15-25 

gadiem.  

Skaits 
AP 

TUAN 
2017. 48 28 50  ↓ 

Pārskata gadā par 3 

jauniešiem vairāk 

iesaistīti 

nodarbinātības 

programmā kā 2020. 

gadā, par 20 mazāk kā 

bāzes gadā.  

Pārskata gada vērtību 

varēja ietekmēt Covid-

19 epidemioloģiskie 

ierobežojumi. 

AM 5 Veicināt sociālo palīdzību, drošību un veselību jauniešiem vecumā no 13- 25 gadiem. 

14 Bezmaksas pirmās 

palīdzības un 

drošības nodarbības 

jauniešiem.  

Skaits JPP 2017. 0 0 
20 jaunieši 

izglītoti 
→ 

Pārskata gadā nav 

norisinājusies ikgadējā 

Drošības diena Covid-

19 epidemioloģisko 

ierobežojumu dēļ. 

15 Jauniešiem 

pieejamas 

psihologa 

konsultācijas ārpus 

skolas. Skaits LP 2017. 0 12  20 ↑ 

Izpildes termiņš ir līdz 

2022. gadam. Pārskata 

gadā īstenotas 12 

nodarbības jauniešiem 

par mentālās veselības 

jautājumiem 

speciālista vadībā un ar 

iespēju uzdot 

jautājumus.  

16 Pasākumi, kuru 

ietvaros iespējams 

satikties ar 

Skaits LP 2017. 0 6 6 ↑ 

Pārskata gadā notikuši 

6 pasākumi.  
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veselības jomas 

speciālistiem, 

saņemt 

konsultācijas par 

dažādiem veselības 

un drošības 

jautājumiem 

jauniešu auditorijai.  

Ar LP darbu un BJIC 

projektiem sasniegts 

2022. gada mērķa 

rezultāts. 

17 Projektā “PROTI un 

DARI” iesaistīti 

NEET jaunieši.  
Skaits BJIC 2017. 10 25 30 ↑ 

Pārskata gadā iesaistīti 

par 3 jauniešiem vairāk 

kā 2020. gadā. Par 15 

vairāk kā bāzes gadā.  
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Secinājumi  
 

 Izvērtējot pārskata gadā īstenoto aktivitāšu apjomu un kvalitāti, var secināt, ka 

neskatoties uz Covid-19 vīrusa pandēmijas epidemioloģiskajiem ierobežojumiem un to biežo 

maiņu, netika atcelts neviens tradicionālais JIC pasākums un nodrošināts plašs kvalitatīva brīvā 

laika pavadīšanas un mūžizglītības kompetenču pilnveides iespēju klāsts Jūrmalas jauniešiem, 

ko apliecina divi saņemtie IZM apbalvojumi un JIC dalība vairākos JSPA pasākumos kā labās 

prakses piemēram Latvijā.   

AM1 ietvaros, kas paredz līdzdalības iespējas, nodrošināta jauniešu līdzdalība  Jūrmalas 

valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam un pieteikuma uz Eiropas kultūras 

galvaspilsētas titulu izstrādē, kā arī, īstenojot projektu “Jūrmalas jauniešu līdzdalības 

mehānisms”, veicināta skolēnu pašpārvalžu savstarpēja sadarbība un sadarbība ar JIC, JJD. 

Salīdzinot pārskata gada rezultātus ar iepriekšējiem plāna uzraudzības ziņojumiem, stiprinās 

tendence jauniešus iesaistīt pašvaldības attīstības darba grupās un notiek jauniešu ideju 

ievākšana dažādu jomu pilnveidē. Tendence izskaidrojama ar JIC sadarbības partneru 

pieaugumu un jaunatnes politikas izpratnes celšanos institūcijās, kā arī to, ka 2021. gads 

pašvaldībā bijis kā nākošās septiņgades valstspilsētas attīstības plānošanas gads.  

Pandēmijas apstākļos jaunieši sasniegti ar tiešsaistes aktivitātēm, piemēram, vairāk kā 

puse neformālās izglītības apmācību cikla “Jauno Līderu skola” dalībnieki  pēc klātienes 

pasākumu lieguma beigām, iesaistījās JJD darbībā, JIC pasākumos un vēl šobrīd aktīvi 

līdzdarbojas jaunatnes politikas aktivitātēs. Jauniešu sasniegšanā svarīga loma bija JIC un JII 

sadarbība un komunikācija, jo aktivitātēs lielākoties piedalījās tie jaunieši, kuru skolu pedagogi 

iesaistās sadarbībā ar JIC. “Jauno līderu skola” dalībnieki saņēma apliecinājumus par 

programmas apguvi, pielikumu ar katra indivīda pilnveidotajām mūžizglītības prasmēm, un 

tieši šie apliecinājumi bijis motivējošs faktors apmeklēt apmācības, par ko liecināja viedokļi 

izvērtēšanas diskusijā ar dalībniekiem.  

Būtisks jaunatnes politikas rezultatīvais rādītājs pārskata gadā bija vērojams jauniešu 

iniciatīvu pieaugums gan Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursā, gan ārpus tā.  Pārskata 

gadā, vadoties pēc iepriekšējo gadu konkursa dalībnieku ieteikumiem konkursa izvērtēšanas 

anketā, veikti grozījumi konkursa nolikumā, paplašinot attiecināmo izmaksu pozīcijas un 

mainot budžeta veidlapu u.c. nianses, kā arī palielināts gan konkursa kopējais budžets par 1000 

EUR, gan piešķiramās summas apmērs vienam projektam no 100 uz 200 EUR. Organizēts 

vebinārs par jaunajām izmaiņām. Rasts finansējums vēl 2 konkursa projektiem no “10 soļi 

svaiga gaisa” finansējuma. Veikto aktivitāšu kopums veicinājis skolu iesaisti konkursā un 

palielinājis pieteikumu skaitu. Pašvaldībā ir jauniešu iniciatīvām labvēlīga vide, par ko liecina 

iniciatīvu pieaugums arī ārpus JPD jauniešu iniciatīvu projektu konkursa un projektu tematika, 

izpildījuma kvalitāte, kā piemēram, kultūras domubiedru kustība vai politisko debašu 

organizēšana par jauniešu iespējām.  

Lai gan pasākuma P1.2.1. “Jauniešu interešu izzināšana, lai noskaidrotu aktuālākās 

jauniešu problēmas un tendences jaunatnes darbā, jauniešiem iespēja izteikt savu viedokli par 

aktuāliem jautājumiem” rezultatīvais rādītājs ar aptaujas "Jūrmalas jauniešu labsajūta" 402 

respondentiem, ir sasniegts, tomēr aptaujas dati nav attiecināmi uz visu jauniešu populāciju, jo 

tie ir tikai 7 % no auditorijas. Pozitīvi ir tas, ka aptaujā ir visu JII pārstāvniecība.  

Organizēts konkurss “Jūrmalas jauniešu Gada balva 2020” un tiešsaistes apbalvošanas 

pasākums. Pārskata gadā ieviestas 5 jaunas nominācijas  - “Jauniešu komanda”, “Jaunietis 

uzņēmējdarbībā”, “Balsts jauniešiem”, “Solis augšup”, “Notikums jauniešiem”, kas aptver 
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plašāku jaunatnes politikas īstenotāju loku un grozīts nolikums. Nomināciju izvēle ir 

atspēkojusies, jo apbalvoti laureāti visās kategorijās, to starpā “Gada jaunietis” 2 vecuma grupās 

(16-18 gados un 19-25 gados). 

Rīcības virziena AM2 ietvaros, izveidoti 2 informatīvie plakāti par iespējām un 1 par 

pašpārvalžu darbu (1. pielikums), īstenotas 2 aktivitātes “Eurodesk” informācijas tīkla ietvaros, 

pilnveidota starpinstitūciju sadarbība u.c. aktivitātes, bet nav sasniegti vairāku pasākumu 

rezultāti: P 2.1.1. “Informācijas aktualizēšana Jūrmalas jauniešu mājaslapā un mājaslapas 

popularizēšana” nav nodrošināta regulāra mājaslapas satura atjaunošana, P2.1.1. “Jūrmalas 

jauniešu iesaistīšana jomas popularizēšanā” nav izveidota sadarbība ar “RADI mediju” pulciņu 

un atsevišķi uzskaitītas jauniešu publikācijas sociālajos medijos, P2.1.3. “Sociālo tīklu efektīva 

izmantošana jauniešu informēšanā” nav sasniegts rezultāts 500 jauni sekotāji un izveidota 

sociālo mediju lietošanas stratēģija, P 2.2.1. “Vecāku informēšana par jaunatnes darbu un 

aktualitātēm” nav sniegta informācija 7. klašu skolēnu vecākiem. Vājais apakšmērķu 

izpildījums saistāms ar JIC darbinieku ierobežoto kapacitāti un noteiktajām JIC darba 

prioritātēm citos virzienos – JIC kapacitātes celšanu, stratēģisko plānošanu un darbu ar 

aktīvajām jauniešu grupām vai faktu, ka šajā dokumenta sadaļā notikusi visapjomīgākā 

aktivitāšu paplašināšana 2021. gads ir pirmais aktualizētā plāna izpildes gads un īstenojamo 

pasākumu apjoms ir pārāk liels, īpaši Covid-19 pandēmijas ierobežojumu kontekstā. Ir 

nepieciešams uzlabojums šī apakšmērķa izpildē, lai veicinātu jauniešu informētību, līdz ar to 

arī iesaisti JIC aktivitātēs un pilsoniskās līdzdalības formās – piedāvāto aktivitāšu klāstu var 

vērtēt pozitīvi, taču to apmeklētāji lielākoties ir vieni un tie paši jaunieši, maz sasniedzot jaunas 

auditorijas. Covid-19 pandēmijas ierobežojumi būtiski kavējuši jauniešu informētības 

pilnveidi, jo plašāk jaunieši sasniedzami ar klātienes JIC aktivitātēm skolās. Tāpat pandēmijas 

mainīgie apstākļi un ierobežojumi kavējuši aktivitāšu regulāru īstenošanu un informācijas 

izplatīšanu, to apkopojot kalendārā. Kalendāru ir bijusi iespēja izveidot tikai 3 mēnešus un 

pamatā informācija izsūtīta par katru aktivitāti atsevišķi, visvairāk aktivitātes notikušas vasarā, 

kad ierobežojumi ļāva pulcēties un informācijas plūsma par aktivitāšu norisi vasaras brīvlaikā 

no skolām nenonāk pie skolēniem. Aprakstītie apstākļi, kas kavējuši informācijas izplatīšanas 

pasākumus klātienes aktivitātēs, ir ietekmējuši rezultatīvos rādītājus sociālo mediju sekotāju 

skaita palielināšanā. Lai gan sekotāju ir vairāk kā 2020.gadā, plānotais rezultāts nav sasniegts 

un salīdzinoši maz vispārīgi sasniegti jauni cilvēki, kurus aicināt sekot sociālo mediju profilos.  

Rīcības virzienā AM2 atzīstama izpilde JIC darbinieču profesionālo kompetenču 

pilnveidē klātienes un attālinātos kursos un starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanā, 

koordinējot JIC un skolotāju sadarbību un izveidojot sadarbības stratēģiju (2. pielikums), 

popularizējot Jūrmalu sadarbībā ar citām pašvaldībām un stiprinot vai izveidojot jaunas 

sadarbības ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas struktūrvienībām, iestādēm un NVO, kā 

arī nodrošinot darbā ar jaunatni iesaistītajiem apmācības Jūrmalā.  

Rīcības virziena AM3 ietvaros par brīvā laika pavadīšanas iespēju organizēšanu – sākta 

jauniešu mājas būvniecība, stiprinātas tradicionālās aktivitātes, piemēram, Jūrmalas jauniešu 

dienas koncepts un tas papildināts ar interešu izglītības iespēju tirdziņu, nometni u.c. 

ikgadējiem pasākumiem. Īstenotas jaunas aktivitātes, vadoties pēc jauniešu pieprasījuma 

aptaujā “Jūrmalas jauniešu labsajūta”, projekta “10 soļi svaiga gaisa” ietvaros. Lai gan aptaujā 

tika novērota liela interese par sporta nodarbībām, kas tika iekļautas arī projektā, apmeklējums 

bija mazs, aptuveni 12 apmeklējumi nedēļā un secināms, ka neformāli treniņi svaigā gaisā 

jauniešiem nav aktuāli. Aptaujas datu un nodarbību apmeklējuma neatbilstība varētu būt 

izskaidrojama ar aptaujas veikšanu laikā, kad Covid-19 ierobežojumi liedza sportiskas 

aktivitātes grupās.  

Pasākuma P3.1.3. “Brīvi pieejamas telpas jauniešiem brīvā laika pavadīšanai citā pilsētas 

daļā (Ķemeri, Lielupe)” izpildes termiņš ir 2022. gads, taču tāpat kā 2020. gada uzraudzības 
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ziņojumā, arī šobrīd paredzams, ka pasākums netiks izpildīts, jo 2022. gada prioritāte ir JIC 

pārcelšanās uz jauniešu māju Kauguros.  

Pasākuma P3.2.1. “Attīstīt personību pilnveidojošu jauniešu nometņu piedāvājumu.” 

Izpilde īstenota daļēji, plānoto 2 nometņu vietā, organizējot 1. JIC darbinieku kapacitāte un 

noslodze vasarā saistībā ar projekta “10 soļi svaiga gaisa” īstenošanu, nebija savienojama ar 2 

nometņu realizēšanu.  

Pasākuma P3.2.6. “Pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu” ar rezultatīvo rādītāju par 

sporta aktivitāti jauniešu mājā, 2021. gadā izpilde nav bijusi iespējama, kamēr nav uzcelta jaunā 

JIC ēka. Pasākuma P 3.3.2. “Starptautisku projektu īstenošana Jūrmalas jauniešiem” izpilde nav 

bijusi iespējama apstiprināto projektu dalībvalstu atšķirīgo Covid-19 epidemioloģisko 

ierobežojumu dēļ. Projektu izpilde pagarināta līdz 2022. gada 31. augustam. 

Rīcības virziena AM4 nodarbinātības un uzņēmējdarbības attīstīšanas pasākumu 

organizēšana ir apgrūtināta līdz ar Covid-19 epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, ņemot vērā, 

ka lielākoties tās ir pašvaldības mēroga aktivitātes.  

Daļēji īstenots pasākums P14.1.4. “Apmācības jauniešiem, kas veicina viņu iekļaušanos 

darba tirgū. (CV rakstīšana, motivācijas vēstuļu rakstīšana, vēstuļu noformēšana sponsoriem)” 

ar JIC konsultācijām jauniešiem par sponsoru vēstulēm. Nav uzsākts pasākums P 4.1.5. “Skolu 

karjeras nodarbību satura pilnveidošana ar interaktīvām un praktiskām darbībām, balstoties uz 

jauniešu vēlmēm un vajadzībām. Jauno speciālistu vai studentu iesaiste nodarbībās.” Nav 

īstenots pasākums P 4.2.1. “Nodrošināt informāciju par aktuālajiem pasākumiem un atbalsta 

formām jauniešu iesaistei uzņēmējdarbības un inovāciju attīstības aktivitātēs”. Junior 

Achievement Latvia programmā iesaistījušās 7 JII, taču uzņēmumi reģistrēti tikai 3 no tām. 

Nepieciešams efektivizēt programmas lietošanu JII, kuru veicinātu pasākuma P 4.2.3. “Atbalsta 

pasākumi SMU koordinatoriem skolās” īstenošanu. Pārskata gadā aktivitāte nav uzsākta 

epidemioloģisko ierobežojumu dēļ. Vasaras nodarbinātības programmā skolēniem nav 

sasniegts rezultatīvais rādītājs, ko var izskaidrot ar epidemioloģisko situāciju valstī.  

Pārskata gadā, salīdzinot ar citiem “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 

2018.-2022. gadam,” uzraudzības ziņojumiem, īpaši izceļama AM5 veiksmīga izpilde, kas 

ietver sociālās palīdzības, veselības un drošības veicināšanu jauniešiem. 5 Jūrmalas skolēnu 

pašpārvaldes iesaistījušās vienaudžu labsajūtas veicināšanā, īstenojot projektu “Jūrmalas skolu 

labbūtības ceļakarte”, Bērnu un jauniešu interešu centrs kā partnerorganizācija Eiropas 

solidaritātes korpusa projektā “It's ok not to be ok” nodrošināja 10 tiešsaistes nodarbības par 

mentālo veselību, nodrošinātas psihologa konsultācijas ikvienam Jūrmalā deklarētam 

iedzīvotājam, sniegts atbalsts jauniešiem ar risku mācību pārtraukšanai, organizējot 

“PuMPuRS” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu un īstenojot 3 projektu idejas, sniegts 

atbalsts jauniešiem, kas nestrādā, nemācās un nav reģistrēti NVA ar projektu “PROTI un 

DARI”, kā arī īstenotas veselības veicināšanas projekta aktivitātes.  Lai gan tiek paredzēts, ka 

2022. gadā netiks sasniegts pasākuma P 5.4.4. “Ielu jaunatnes darba attīstīšana”  paredzētais 

rezultāts ar metodoloģiskā materiāla izveidi par ielu jaunatnes darbu Jūrmalā, notiek virzība uz 

ielu jaunatnes darba attīstību, izglītojoties JIC darbiniekiem un jaunieša iniciatīvas rezultātā 

izveidota digitāla karte, kurā apkopotas jauniešu pulcēšanās vietas.  

Epidemioloģiskās situācijas dēļ pasākuma P 5.2.2. “Pirmās palīdzības un drošības 

nodarbības jauniešiem” ietvaros nav īstenota Drošības diena un JIC nav informācijas par 

nodarbību norisi pirmajā medicīniskajā palīdzībā. Nav aktualizētas platformas pasākumā P 

5.3.3. “Aktualizēt platformas, kur vienuviet pieejama informācija par Jūrmalā notiekošajām 

(veselību veicinošajām) aktivitātēm, pieejamajiem veselības speciālistiem jauniešiem.”, jo 
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projekta aktivitātes un informācija par tām pieejama visiem Jūrmalas iedzīvotājiem, informācija 

publicēta www.jurmala.lv  tīmekļa vietnē un  sociālo tīklu “Facebook” lapā.  

Lielākā daļa no aktivitātēm, kuras bija plānots uzsākt īstenot pārskata gadā, ir uzsāktas 

un to īstenošanas rezultātā sasniegti būtiski rezultāti gan tiešajā darbā ar jauniešiem, gan 

iesaistīto darbinieku profesionālās pilnveides jomā un jaunatnes politikas attīstībā pilsētā 

kopumā. Lai sasniegtu gan kvalitatīvos, gan kvantitatīvos rādītājus un efektīvi izlietotu esošo 

finansējumu, pasākumu īstenošanas procesā veidota un stiprināta starpinstitucionālā sadarbība, 

veicinot izpratni par jaunatnes jomas un neformālās izglītības nozīmi.  

Rezultāti, kas nav sasniegti pārskata gadā un iepriekšējos pašvaldības jaunatnes politikas 

uzraudzības ziņojumos, norāda, ka visa plāna izpilde gada laikā esošajos pandēmijas un 

darbinieku kapacitātes trūkuma apstākļos nav iespējama. Lai gan plānā nav ietvertas tikai JIC 

atbildībā esošas aktivitātes, bet arī pasākumi, kuru izpildei nepieciešama starpinstitucionāla 

iesaiste, apkopotie dati ik gadu norāda uz nepieciešamību sistemātiskām izmaiņām jaunatnes 

politikā Jūrmalā. Esošais JIC darbinieku skaits nevar vienlaicīgi  nodrošināt gan savā atbildībā 

esošo aktivitāšu izpildi, gan visu plānoto pašvaldības mēroga pasākumu koordinēšanu. 

Nesasniegtie rezultatīvie rādītāji apstiprina vajadzību papildus štata vietām JIC jauno telpu 

satura nodrošināšanai, lai katra JIC darbinieka atbildībā būtu noteikta konkrēta darbības joma, 

un jaunatnes politikas eksperta atbildības nodalīšanai no JIC uz pašvaldības mēroga 

jautājumiem, kā piemēram, pastāvīgu uzņēmējdarbības un sociālās palīdzības, drošības un 

veselības atbalsta mehānismu nostiprināšanā. Skatot uzraudzības ziņojuma datus, var secināt, 

ka JIC darba efektivitāte 3 darbinieku sastāvā pārskata gadā ir bijusi augsta, taču jau esošajās 

JIC telpās Raiņa ielā 50, pilnvērtīgam darbam ar jaunatni visās “Jūrmalas pilsētas jaunatnes 

politikas attīstības plāna 2018.-2022.  

Ir jāturpina kvalitatīvs esošo aktivitāšu izpildījums Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā, 

jaunatnes jomā kopumā un JLKK prestiža celšanai, jāstiprina sadarbība starp darbā ar jaunatni 

iesaistītajām instancēm un personām, ar  skolēnu pašpārvaldēm, kā arī citām jauniešu interešu 

grupām un nevalstiskajām organizācijām, jāveicina mobilā un citu jaunatnes darba formu.  
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Priekšlikumi 
 

Šobrīd nav nepieciešamība veikt grozījumus plāna pasākumos vai rezultatīvajos rādītājos, 

bet nepieciešama vienotas izpratnes veicināšana par jomas attīstību un sadarbības stiprināšana 

esošo pasākumu pilnvērtīgam izpildījumam ar Labklājības pārvaldi, Attīstības un Izglītības 

pārvaldi, Kultūras nodaļu.  gada laikā nepieciešams izstrādāt un apstiprināt nākamo jaunatnes 

politikas attīstības plānu, vadoties pēc Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-

2029. gadam realizēšanai no 2023. gada turpmākajiem 7 gadiem.  

Secināts, ka nākamajos gados jāturpina Jūrmalas jauniešu dienu organizēt kā vasaras 

noslēguma izklaides pasākumu ar “Iespēju tirdziņu”, popularizējot Jūrmalā pieejamās 

bezmaksas iespējas jauniešiem. 

Veicināt jauniešu apmeklējumu neformālās izglītības apmācībās, sadarbojoties ar JII un 

veicot apliecinājumu izsniegšanu.  

JLKK izteikts priekšlikums īstenot pasākuma P1.1.6. “Veicināt jauniešu līdzdalību 

pētniecības procesos un pētniecības nozares attīstību pilsētā, atbalstot "jaunietis - pētnieks" 

modeli”, JIC iekļaujot atbilstošu nomināciju “Jūrmalas jauniešu Gada balva” konkursā.  

Lai sasniegtu plašāku jauniešu auditoriju, piemēram, pasākuma P 1.2.1. “Jauniešu 

interešu izzināšana, lai noskaidrotu aktuālākās jauniešu problēmas un tendences jaunatnes 

darbā, jauniešiem iespēja izteikt savu viedokli par aktuāliem jautājumiem.” rezultātu 

sasniegšanai, JLKK izteikts priekšlikums turpināt veidot sadarbību ar JII un JII, kurās JIC nav 

kontaktpersonu, veikt individuālas sarunas ar skolas administrāciju par jaunatnes politikas 

būtību un sadarbības nepieciešamību, lai skolā noteiktu vienu kontaktpersonu neformālās 

izglītības jautājumos. Priekšlikums aptauju auditorijas izdalīt pēc vecuma grupām, piemēram, 

pamatskolas, vidējās izglītības vecumā un augstskolas vecumā, piemērojot dažādus 

informācijas izplatīšanas mehānismus.  

Saistībā ar faktu, ka konkurss “Jūrmalas jauniešu Gada balva” ir papildināts ar 5 jaunām 

nominācijām, tātad 5 jaunām izmaksu pozīcijām un to, ka 2020. gadā apbalvošanas pasākums 

nevarēja notikt klātienē, priekšlikums veikt konkursa budžeta palielinājumu, lai celtu konkursa 

prestižu, varētu iegādāties gan balvas, gan noorganizēt pietiekami prestižu apbalvošanas 

pasākumu, kas motivētu jauniešus aktīvi līdzdarboties pilsoniskajās aktivitātēs.  

Pasākuma P 2.1.1. “Informācijas aktualizēšana Jūrmalas jauniešu mājaslapā un 

mājaslapas popularizēšana” izpildei JLKK izteikts priekšlikums tīmekļvietnes administrēšanā 

iesaistīt brīvprātīgos jauniešus.  

Pasākuma P2.1.1. “Jūrmalas jauniešu iesaistīšana jomas popularizēšanā” ietvaros 

stiprināt sadarbību ar “RADI mediju” pulciņu.  

Turpināt Jūrmalas jauniešu dienas konceptu kā izklaides pasākumam jauniešiem vasaras 

noslēgumā un tā ietvaros organizēt jauniešu iespēju tirdziņu, to skaitā iespēju tirdziņā jauniešus 

informēt par pasākumu P 4.2.1. “Nodrošināt informāciju par aktuālajiem pasākumiem un 

atbalsta formām jauniešu iesaistei uzņēmējdarbības un inovāciju attīstības aktivitātēs.” un P 

5.3.3 “Aktualizēt platformas, kur vienuviet pieejama informācija par Jūrmalā notiekošajām 

(veselību veicinošajām) aktivitātēm, pieejamajiem veselības speciālistiem jauniešiem.” 

aktivitātēm.  
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Visiem jauniešiem, kas 2021. gada laikā veikuši vismaz 30 stundu ieguldījumu 

brīvprātīgajā darbā, stundas fiksējot brīvprātīgā darba grāmatiņā, izsniegtas Jūrmalas 

valstspilsētas pašvaldības Atzinības par brīvprātīgā darba veikšanu, taču piemērotāks formāts 

būtu brīvprātīgā darba Apliecinājumu izsniegšana. Nepieciešams izstrādāt brīvprātīgā darba 

nolikumu. 

2022. gadā plānots organizēt “Izaugsmes nedēļu” ar apmācībām CV rakstīšanā, 

motivācijas vēstuļu rakstīšanā, vēstuļu noformēšanā sponsoriem, Vakanču gadatirgu, lai 

paplašinātu aktivitāšu klāstu, kas veicina uzņēmējdarbības un mūžizglītības kompetenču 

pilnveidi. 

Pasākuma P 4.1.5. “Skolu karjeras nodarbību satura pilnveidošana ar interaktīvām un 

praktiskām darbībām, balstoties uz jauniešu vēlmēm un vajadzībām. Jauno speciālistu vai 

studentu iesaiste nodarbībās”, īstenošana nav veikta, taču 2022. gadā JJD plāno veikt skolu 

karjeras nodarbību monitoringu un īstenot pārrunas ar IP par nodarbību satura pilnveidošanu.  

Pasākuma P 5.2.2. “Pirmās palīdzības un drošības nodarbības jauniešiem.” daļai par 

pirmās palīdzības nodarbībām, nepieciešams veikt jauniešu aptauju par šādu nodarbību 

nepieciešamību un pēc vajadzības ieviest pirmās palīdzības nodarbības JII sadarbībā ar sarkanā 

krusta koledžas studentiem.  

Pilnvērtīgai un kvalitatīvai jauno JIC telpu apguvei, jaunatnes politikas pilnveidei, 

priekšlikums  JIC darbā pieņemt vismaz vēl 2 darbiniekus, jo telpu daudzums no 2022.gada 

ievērojami palielinās no 1 uz 11, līdz ar to arī jāveido papildus jauns brīvā laika iespēju saturs, 

jānodrošina iestādes regulārs darba laiks, kas šobrīd ir ierobežots (piemēram, Jūrmalas jauniešu 

dienas vai starptautisko projektu organizēšanā un īstenošanā iesaistās visi 3 darbinieki un šajā 

laikā nav darbinieka, kas fiziski atrastos JIC telpās), nepieciešams pilnveidot jauniešu 

informētības mehānismus AM2 mērķa sasniegšanai (to starpā informēšanu par jauno iespēju 

klāstu Kauguru atpūtas parkā un JIC ēkā) un stiprināt starpinstitūciju sadarbību. 
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Izmantotās informācijas avoti 
 
 

1. Aptaujas "Jūrmalas jauniešu labsajūta" rezultātu apkopojums, pieejams -  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ln6dO_2eSgT_mDjELh1b-o2lfJsAOVnj  

2.   Intervija “Izaicinājumi un iespējas ik uz stūra: kas notiek darbā ar jaunatni Latvijas 

pašvaldībās”, pieejama - https://www.delfi.lv/campus/raksti/izaicinajumi-un-iespejas-ik-uz-

stura-kas-notiek-darba-ar-jaunatni-latvijas-pasvaldibas?id=53898515  

3. “Jūrmalas jauniešu diena KVADRĀTĀ ‘21” video atskats, pieejams -  

https://www.facebook.com/jurmalasxjauniesi/videos/1298254547268198 

4.  “Jūrmalas jauniešu Gada balva 2020” apbalvošanas video atskats, pieejams  - 

https://www.youtube.com/watch?v=KYiwtYuIbRE&t=2s  

5.    Podkāsts “Kopā uz vienotu rezultātu! (starpinstitūciju un starpsektoru sadarbība)”,  

pieejams - https://www.youtube.com/watch?v=BYMRO3Ouo14&t=800s  

6. Vebinārs "Darbs ar jauniešiem Covid-19 pandēmijas laikā", pieejams 

https://www.youtube.com/watch?v=znOYkm2JtJI  

7.    Vebinārs "Starpnozaru sadarbība - pašvaldības" par Jūrmalas Jaunatnes lietu 

konsultatīvās komisijas darbu, pieejams - 

https://www.youtube.com/watch?v=I8gRyKLv7EQ&t=18s   

8. Jūrmalas avīze 14.01.2021., 5 un 11 lpp, pieejama -

https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Janvaris_2021_web.

pdf 

9. Jūrmalas avīze 11.02.2021., 2  un 6 lpp, pieejama - 

https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Februaris_2021_we

b.pdf 

10. Jūrmalas avīze 11.03.2021., 5 un 7 lpp, pieejama - 

https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Marts_2021_web.pd

f 

11. Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības mājaslapa “Aicina jauniešus uz sporta 

nodarbībām svaigā gaisā”, pieejams https://www.jurmala.lv/lv/jaunums/aicina-jauniesus-uz-

sporta-nodarbibam-svaiga-gaisa  

12. Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības mājaslapa “Jūrmala saņem apbalvojumu 

“Pašvaldība jaunietim””, pieejams - https://www.jurmala.lv/lv/jaunums/jurmala-sanem-

apbalvojumu-pasvaldiba-jaunietim. 
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https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Janvaris_2021_web.pdf
https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Janvaris_2021_web.pdf
https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Februaris_2021_web.pdf
https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Februaris_2021_web.pdf
https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Marts_2021_web.pdf
https://edu.jurmala.lv/files/informativais_izdevums/2021/JurmalasAvize_Marts_2021_web.pdf
https://www.jurmala.lv/lv/jaunums/jurmala-sanem-apbalvojumu-pasvaldiba-jaunietim
https://www.jurmala.lv/lv/jaunums/jurmala-sanem-apbalvojumu-pasvaldiba-jaunietim
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Pielikums Nr.1 Metodiskais materiāls Jūrmalas skolēnu pašpārvaldēm 
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Pielikums Nr.2 Starpskolu un JIC sadarbības stratēģijas vīzija  
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Pielikums Nr.3 Jauniešu pulcēšanās vietu karte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


