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Terminu skaidrojums
Brīvprātīgais darbs - Brīvprātīgais darbs ir sociālās līdzdalības forma, ko veic
fiziskā persona no brīvas gribas, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās un nesaņemot
par to atalgojumu. Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un
veicina zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu
izmantošanu.
Darbs ar jaunatni - Darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem vērsts plānotu, praktisku
pasākumu kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Formālā izglītība - Izglītības sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un
augstākās izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības
vai profesionālās kvalifikācijas dokuments. Formālo izglītību iegūst akreditētās
izglītības iestādēs.
Interešu izglītība - Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un
vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības kā arī saturīga
brīvā laika ārpus formālās izglītības pavadīšanas iespēja, kuras laikā katrs pilnveido
savas intereses - mācās dejot, dziedāt, spēlēt kādu mūzikas instrumentu, gleznot,
nodarbojas ar sportu, vides pētniecību vai ko citu. Interešu izglītība ir brīvprātīga.
Jaunatne - Demogrāfiskā grupa vecumā no 13 - 25 gadiem.
Jaunatnes iniciatīvu centrs - Vieta, kur jauniešiem ar dažādām iespējām tiek
izveidota draudzīga, atvērta un atbalstoša vide, kā arī veicināta sadarbība starp
jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām. Viena no jaunatnes iniciatīvu
centra idejām ir piedāvāt jauniešiem iespēju pulcēties vienkopus, kopīgi plānot brīvā
laika lietderīgu izmantošanu, iegūt aktuālu informāciju un palīdzību dažādās dzīves
situācijās, arī saistībā ar projektu izstrādi un īstenošanu, konfliktu risināšanu u.c.
Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija - Ir pašvaldības veidota padomdevēj
institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu pašvaldības jaunatnes politikas izstrādi
un īstenošanu. Tās sastāvā visbiežāk iekļauj pašvaldības speciālistus, kuri veic darbu
ar jaunatni, un jaunatnes organizāciju, iniciatīvu grupu un valsts pārvaldes iestāžu
teritoriālo struktūrvienību pārstāvjus.
Jaunatnes lietu speciālists - 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.
Jaunatnes organizācija - Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība,
kuras statūtos viens no darbības mērķiem ir noteikts darbs ar jaunatni, jauniešu
iniciatīvu un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana un
kurā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai arī vairākas biedrības, kurās
kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši, kas līdzdarbojas saskaņā ar
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attiecīgās biedrības statūtiem biedrības pārvaldes institūcijās (Jaunatnes likuma
6.pants, spēkā ar 01.01.2009.).
Jaunatnes politika - Jaunatnes politika ir pastāvīga valsts politikas joma, kas nosaka
jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītās personas, to kompetenci, sadarbību, kā arī
mērķus un uzdevumus darbā ar jaunatni. Jaunatnes politika ir starpnozaru politika, ko
īsteno dažādas valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas, jaunatnes organizācijas,
biedrības un nodibinājumi, un tās izstrādē un īstenošanā līdzdarbojas paši jaunieši.
Jauniešu līdzdalība - Jauniešiem ir tiesības piedalīties jaunatnes politikas izstrādē un
īstenošanā, lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarboties dažādās sabiedriskās
aktivitātēs, organizācijās un pasākumos.
Neformālā izglītība - Neformālā izglītība papildina formālo izglītību. Neformālās
izglītības mērķis ir sniegt zināšanas, veidot prasmes, iemaņas un attieksmes, kā arī
veicināt jauniešu vispusīgu attīstību un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē. (Jaunatnes likums.- 8.panta otrā daļa) Tā balstīta uz aktīvu
mācīšanos darot to, kas patīk un liekas interesants. Jaunatnes neformālās izglītības
galvenais mērķis ir veicināt un atbalstīt jauniešu personības attīstību.
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Esošās situācijas raksturojums.
Pirms Vecumnieku novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas izstrādes
uzsākšanas tika veikts jaunatnes politikas izvērtējums Vecumnieku novadā. Par
pamatu tika izmantoti Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija
izstrādātie Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās
Vecumnieku novada kopējā platība ir 845.53 km un to veido seši pagasti - Bārbeles,
Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku. Vecumnieku novadā kopā
reģistrēti 9921 iedzīvotājs (uz 15.02.2010.) No tiem Vecumnieku pagastā – 4839,
Bārbeles pagastā – 904, Stelpes pagastā – 978, Skaistkalnes pagastā – 1307,
Kurmenes pagastā – 768 un Valles pagastā – 1125 iedzīvotāji. Vecumnieku novadā
kopā reģistrēti 2107 jaunieši (uz 15.02.2010.). No tiem Vecumnieku pagastā – 991,
Bārbeles pagastā – 199, Stelpes pagastā – 214, Skaistkalnes pagastā – 303, Kurmenes
pagastā – 175 un Valles pagastā – 225 jaunieši. Procentuāli jauniešu skaits attiecībā
pret pārējiem iedzīvotājies Vecumnieku novadā ir sekojošs: Vecumnieku novadā kopā
– 21,24%. Vecumnieku pagastā – 20,48%, Bārbeles pagastā – 22,01%, Stelpes
pagastā – 21,88%, Skaistkalnes pagastā – 23,18%, Kurmenes pagastā – 22,79% un
Valles pagastā – 20%.
Vecumnieku novadā pēc LURSOFT datu bāzē esošās informācijas darbojas 36
biedrības. Bārbeles pagastā – 7 (Bārbeles makšķernieku biedrība; Bārbeles mednieku
kolektīvs; Meža īpašnieku apvienība „Bārbele”; Literātu biedrība „Dārta”; Jaunatne
smaidam; Personībasrekreācijas centrs „Soli pa solim”; Vecāku skola „Urdziņa”),
Kurmenes pagastā – 4 (Mednieku un makšķernieku klubs „Vāverītes”; Kurmenes
izglītības un kultūras biedrība „Viļņi”; Kurmuiža; Visdari), Skaistkalnes pagastā – 5
(Skaistkalnes lauku sieviešu klubs „Mēmelīte”; Skaistkalne; Jauniešu biedrība
„Pūznī”; Sporta biedrība hokeja klubs „Lausks”; Skaistkalnes mednieku biedrība),
Stelpes pagastā – 3 (Dižstelpe; Stelpīte; Tehnisko sporta veidu klubs „Pīlādzis”),
Valles pagastā – 5 (Mednieku un makšķernieku klubs „Valle”; Mednieku un
makšķernieku apvienība „Cauna”; Mednieku kolektīvs „Tauri”; Valles pūces;
Vitkupes mednieku klubs) un Vecumnieku pagastā – 12 (Vecumnieku sporta klubs
„1994”; Mednieku klubs „Vecumnieki”; Pensionāru un invalīdu biedrība „Virši”;
Mednieku klubs „Egle”; Biedrība „Dr. R & A”; Jāšanas sporta klubs „Gaita”; Gustava
Celmiņa centrs; Lauku pirtnieks; Home – Start Latvia „Sākums mājās”; Vecumnieku
daudzbērnu ģimeņu biedrība „Saulgrieze”; Vecumnieku lauku sieviešu klubs
„Maijas”; Mednieku kolektīvs „Zvirgzde”). Trīs no visām biedrībām ir jauniešu
organizācijas (Skaistkalnes jauniešu organizācija „Pūznī”, Stelpīte, Jaunatne
smaidam). Pašvaldībai nav konkrētu sadarbības līgumu ar nevalstiskajām
organizācijām. Aktīvākās organizācijas saņem līdzfinansējumu īstenotajiem
projektiem.
Novadā darbojas trīs pamatskolas, četras vidusskolas un viena pirmsskolas izglītības
iestāde. Kopējais audzēkņu skaits vispārizglītojošajās skolās uz 2009. Gada 1.
Septembri bija 1107. Novadā darbojas viena pirmsskolas izglītības iestāde
“Cielaviņa” Valles pagastā. Tomēr katrā skolā ir pirmsskolas sagatavošanas grupas.
Audzēkņu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs un piecgadīgajās sešgadīgajās grupās
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ir sekojošs: Valles PII „Cielaviņa” – 25; Vecumnieku vidusskola – 66; Misas
vidusskola – 36; Skaistkalnes vidusskola – 28; Kurmenes pamatskola – 7; Stelpes
pamatskola – 16; Bārbeles pamatskola - 8. Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās
skolās ir sekojošs: Kurmenes pamatskola - 50; Stelpes pamatskola - 71; Bārbeles
pamatskola - 58; Valles vidusskola - 136; Vecumnieku vidusskola - 377; Skaistkalnes
vidusskola - 213; Misas vidusskola - 202. Vecumnieku novadā nav nevienas speciālās
skolas, profesionālās izglītības iestādes, augstskolas un koledžas. Novadā darbojas
divas interešu izglītības iestādes - Vecumnieku mūzikas un mākslas skola (127
audzēkņi) un Vecumnieku novada sporta skola (dibināta 2010. gada septembrī).
Precīzas informācijas par tiesībsargājošo institūciju redzeslokā esošajiem jauniešiem
nav pieejama. Pēc Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Bauskas kārtības
policijas nodaļas sniegtās informācijas nav iespējams noteikt jauniešu nodarīto
likumpārkāpumu skaitu attiecībā pret kopējo noziedzīgo nodarījumu skaitu. Nav
apkopota informācija arī par jauniešu - uzņēmēju skaitu novadā. Vecumnieku novada
domē nav ievēlēts neviens jaunietis.
Vecumnieku novadā nav noteikta atbildīgā persona vai iestāde darba ar jaunatni
īstenošanai. Novadā ir izveidots jaunatnes iniciatīvu centrs „ACTIVE”, kas atrodas
Bārbeles pagastā, tomēr reāli netiek īstenoti centra izvirzītie mērķi darba ar jaunatni
īstenošanai. Jaunatnes iniciatīvu centra darbību teorētiski nodrošina tā vadītājs, kas
nav jaunatnes lietu speciālists. Praktiski jaunatnes iniciatīvu centrs nedarbojas. Tā
telpas savu aktivitāšu īstenošanai izmanto nevalstiskās organizācijas un iniciatīvu
grupas. Pašvaldībā nav izstrādāta institucionālā sistēma darbam ar jaunatni.
Vecumnieku novadā ir ierīkotas un uzturētas sekojošas publiski pieejamas vietas
fizisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas veikšanai: Bārbeles pagasts – 1 basketbola
laukums, 1 futbola laukums, 1 volejbola laukums, 1 pamatskolas sporta laukums;
Skaistkalnes pagasts – 1 futbola laukums, 1 volejbola laukums; Kurmenes pagasts –
Kurmenes pamatskolas sporta laukums ar 1 futbola laukumu, 1 volejbola laukumu un
1 basketbola laukumu; Valles pagasts – Valles vidusskolas sporta laukums; Stelpes
pagasts – 1 Futbola laukums, 1 volejbola laukums, 1 basketbola laukums, skeitparks
ar 1 rampu; Vecumnieku pagasts – 4 volejbola laukumi, 2 futbola laukumi, 1
basketbola laukums. Vecumnieku novada iedzīvorājiem ir iespēja bez maksas
izmantot arī novadā esošās sporta zāles Vecumniekos un Vallē.
Vecumnieku novada dome katru gadu izsludina skolēnu projektu konkursu novada
izglītības iestāžu audzēkņiem. 2010. gadā tika atblastīti 17 projekti par kopējo summu
1552,73 Ls. Pašvaldība iespēju robežās piedāvā telpas jauniešu organizācijām
ikdienas darbības nodrošināšanai. Ir iespēja izmantot pašvaldības infrastruktūru
pasākumu organizēšanai (kultūras nami, estrādes, sporta zāles u.tml.).
Jauniešiewm ir pieejama informācija Vecumnieku novada Domes mājas lapā
www.vecumnieki.lv, kur nevalstiskās organizācijas un citas jaunatnes darbā iesaistītās
personas var ievietot informāciju. šajā mājas lapā ir izveidota sadaļa “Jaunatnei”, kas
darbojas kā saite uz biedrības “Jaunatne smaidam” administrēto mājas lapu jaunatnes informācijas tīklu www.jaunatne-i.lv.
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Jaunatnes politikas vīzija
Vecumnieku novadā ir jauniešiem draudzīga vide, kas sekmē jauniešu vispusīgu
attīstību veidojot tos izglītotus, sociāli nodrošinātus, veselīgus un uz demokrātiskām
vērtībām vērstus sabiedrības locekļus.

Jaunatnes politikas mērķi un uzdevumi.
Jaunatnes politikas
darbības virziens
1. Institucionālā
sistēma darba ar
jaunatni īstenošanai.

2. Jauniešu informētība
un līdzdalība

3. Jauniešu veselība un
drošība

Jaunatnes politikas mērķis

Jaunatnes politikas uzdevumi

1.1. Attīstīt un uzturēt
institucionālo sistēmu
darbam ar jaunatni

1.1.1. Izveidot Vecumnieku
novada jaunatnes lietu
konsultatīvo padomi
1.1.2. Organizēt apmācības
par jaunatnes politikas
aktualitātēm darbā ar jaunatni
iesaistītajām personām
2.1. Jaunatnes informācijas 2.1.1. Jauniešu informācijas
sistēmas attīstība
stendu izveide izglītības
Vecumnieku novadā
iestādēs un informācijas
aktualizēšana tajos
2.1.2. Jauniešu elektroniskās
ziņu lapas veidošana
2.1.3. Jauniešu pielikuma
izveide Vecumnieku novada
domes informatīvajam
izdevumam „Vecumnieku
novada ziņas”
2.1.4. Informācijas par
pašvaldības darbu ar jaunatni
ievietošanu mājas lapā
www.vecumnieki.lv un
www.jaunatne-i.lv
2.2. Veicināt jauniešu
2.2.1. Izveidot Vecumnieku
līdzdalību Vecumnieku
novada jauniešu domi
novada pašvaldības
2.2.2. Attīstīt JIC „Active”
aktivitātēs
pakalpojumus jauniešiem un
popularizēt tos jauniešiem
2.3. Attīstīt jauniešu
2.3.1. Īstenot jauniešu
brīvprātīgā darba sistēmu
brīvprātīgā darba vietējā
līmenī popularizēšanas
aktivitātes.
2.3.2. Popularizēt
starptautisko brīvprātīgo
darbu
3.1. Veicināt veselīgu
3.1.1. Īstenot regulārus
dzīvesveidu jauniešu vidū jauniešu atkarību profilakses,
reproduktīvās veselības un
veselīga dzīvesveida
popularizēšanas pasākumus
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3.2. Veicināt vienaudžu
izglītības attīstību
Vecumnieku novadā

3.3. Veicināt jauniešu
informētību par drošības
jautājumiem

4. Jauniešu sociālā
aizsardzība un
nodarbinātība

4.1. Sekmēt jauniešu
informētību par sociālo
aizsardzību un
nodarbinātību

5. Jauniešu neformālā
izglītība un brīvā laika
aktivitātes

5.1. Sekmēt jauniešu
neformālās izglītības
attīstību

5.2. Sekmēt jauniešu
iespējas saturīgi pavadīt
savu brīvo laiku

3.2.1. Izstrādāt vienaudžu
izglītotāju apmācību
programmu balstītu uz
neformālās izglītības
metodēm
3.2.2. Sagatavot vienaudžu
izglītotājus darbam ar
jauniešiem atkarību
profilakses, reproduktīvās
veselības un veselīga
dzīvesveida popularizēšanas
jomās.
3.3.1. Īstenot regulārus
jauniešu informatīvos
pasākumus par drošības
jautājumiem
3.3.2. Pilnveidot un uzturēt
jauniešu informācijas sistēmu
par drošības jautājumiem
(internets, vardarbība, atbalsta
mehānismi u.c.)
4.1.1. Īstenot regulārus
informatīvos pasākumus par
sociālo aizsardzību un
nodarbinātību
4.1.2. Izstrādāt jaunieša krīzes
vadības plānu
5.1.1. Īstenot pasākumus par
jauniešu organizāciju attīstību
un veidošanu.
5.1.2. Īstenot jauniešu
neformālās izglītības
aktivitātes.
5.1.3. Nodrošināt informācijas
pieejamību par jauniešu
neformālās izglītības
iespējām.
5.2.1. Organizēt pasākumus
popularizējot jauniešu
iesaistīšanos jauniešu
organizācijās un interešu
izglītības programmās
5.2.2. Īstenot saturīgu jauniešu
kultūras pasākumu tradīciju
veidošanu.
5.2.3. Popularizēt jauniešu
iesaistīšanos ārpusskolas
sporta aktivitātēs.
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Institucionālā sistēma
Vecumnieku novadā jaunatnes politiku plāno un īsteno jaunatnes iniciatīvu centrs
„Active” (JIC), kuru vada jaunatnes lietu speciālists. JIC ir Vecumnieku novada
Domes izveidota struktūrvienība, kas tieši pakļauta domei. Pildot jaunatnes politikas
mērķus un uzdevumus JIC koordinē jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas un
jauniešu domes darbību. Izvirzīto mērķu īstenošanā notiek sadarbība ar pagastu
pārvaldēm, izglītības iestādēm, izglītības metodiķi, sociālo dienestu, Vecumnieku
iniciatīvu un aktivitāšu centru, tautas namiem, policiju, nevalstiskajām organizācijām
un sabiedrību kopumā.

8

Vecumnieku novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2011‐2013

Jaunatnes iniciatīvu centrs
„Active”
(Jaunatnes lietu speciālists)
Sociālais dienests

Sadarbojas

Bāriņtiesa

Sadarbojas

Pārvaldes
G Bārbeles
G Kurmenes
G Skaistkalnes
G Stelpes
G Valles

Sniedz ieteikumus

Koordinē

Jaunatnes lietu
konsultatīvā komisija

Koordinē

Vecumnieku novada
jauniešu dome

Sadarbojas

NVO

Sadarbojas

Sabiedrība

Sniedz ieteikumus

Vecumnieku novada dome

Sadarbojas

Izglītības iestādes
G Misas vidusskola
G Skaistkalnes
vidusskola
G Valles vidusskola
G Vecumnieku
vidusskola
G Bārbeles
pamatskola
G Kurmenes
pamatskola
G Stelpes pamatskola
G Sporta skola
G Mūzikas un
mākslas skola

Sadarbojas

Skolēnu dome
Izglītības metodiķe

Sadarbojas

Vecumnieku
iniciatīvu un
aktivitāšu centrs

Sadarbojas

Tautas nami

Sadarbojas
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PIELIKUMS
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS ANKETU
REZULTĀTU APKOPOJUMS

IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS
ANKETU REZULTĀTU
APKOPOJUMS
Aptaujā kopumā piedalījušies 92 respondenti

1. DALĪBNIEKU DZĪVESVIETA
Pašvaldības
4%
Bārbeles pagasts - 35
16%

Kurmenes pagasts - 1
38%

2%
5%

Skaistkalnes pagasts - 31
Stelpes pagasts - 4
Valles pagasts - 2
Vecumnieku pagasts - 15

34%

1%

Cits - 4

2. DALĪBNIEKU DZIMUMS
Dzimums

47%

53%

Vīrieši - 43
Sievietes - 49

3. DALĪBNIEKU VECUMS
Vecuma grupas
0%
7%
15%
42%

36%

13-17 (39)
18-25 (33)
26-45 (14)
45-60 (6)
61 un vairāk (0)

4. DALĪBNIEKU IZGLĪTĪBA
Izglītība

15%

40%

12%

20%
7%

6%

Pamata - 37
Vidējā - 6
Vidējā speciālā - 6
Augstākā - 18
Mācos skolā - 11
Studēju - 14

5. DALĪBNIEKU NODARBOŠANĀS
Nodarbošanās
60
50
40
30
20
10
0

Nodarbošanās

6. DALĪBA NVO
Vai Jūs darbojaties kādā nevalstiskā
organizācijā?

30%

Jā - 28
Nē - 64
70%

7. JAUNATNES DARBA SISTĒMA
Kā vajadzētu organizēt jaunatnes darbu
novadā?
3%
12%
34%

Pašvaldība nosaka atbildīgo personu par
darba ar jaunatni koordinēšanu (jaunatnes
lietu speciālists) - 31
Pašvaldība nosaka atbildīgo iestādi par
darba ar jaunatni koordinēšanu (jaunatnes
iniciatīvu centrs) - 47
Pašvaldība deleģē darba ar jaunatni
koordinēšanu NVO - 11
Cits - 3

51%

8. JAUNIEŠU DOME
Vai jauniešu domes izveide varētu veicināt
jauniešu iesaistīšanos lēmumu
pieņemšanas procesā?
10%

Jā - 83
Nē - 9

90%

9. JAUNATNES LIETU KONSULTATĪVĀ
PADOME
Vai jaunatnes lietu konsultatīvās padomes
izveide varētu veicināt jaunatnes darba
attīstību?

16%

Jā - 77
Nē - 15
84%

10. PAR JAUNIEŠU CENTRIEM
Vai novada pašvaldībās būtu nepieciešams
izveidot jaunatnes iniciatīvu centrus,
jauniešu istabas u.tml.?
4%
10%
Jā - 79
Nē - 9
Cits - 4
86%

11. SPORTA ZĀLES
Vai esiet informēts, par iespēju bez maksas
izmantot novada sporta zāles un sporta
laukumus?
Jā, esmu informēts un
izmantoju - 20

7%
22%

Jā, esmu informēts , bet
neizmantoju - 15
16%
55%

Nē, neesmu informēts,
bet labprāt izmantotu - 51
Nē, neesmu informēts un
nevēlos izmantot - 6

12. SPORTA LAUKUMI
Vai esošās publiski pieejamās vietas fizisko
aktivitāšu un aktīvās atpūtas veikšanai ir
pietiekamas un labā tehniskā stāvoklī?

23%
38%

39%

Ir pietiekamas un labā
stāvoklī - 21
Ir pietiekamas, bet
nepieciešams veikt
atjaunošanu - 36
Nav pietiekams, ir jāveido
jauni - 35

13. IETEIKUMI SPORTA
INFRASTRUKTŪRAI





















Jauna sporta zāle;
Vecumnieku pagasta stadions;
Vecumnieku centra sporta zāle;
Trenažieru zāle;
Peldbaseins;
Vecumnieku sporta bāze;
Vecumnieku vidusskolas sporta zāle un laukums;
Universāla zāle Bārbelē;
Sporta zāle;
Telpa kur ziemā var spēlēt novusu, galda hokeju u.c.;
Sporta aprīkojums;
Telpu sporta aktivitātēm Bārbelē arī ziemas laikā;
Bārbelē brīvdabas trenažieri un strītbola laukums;
Izveidot skeitparku;
Atjaunot basketbola laukumu (Bārbele);
Sporta zāle un laukums (Skaistkalne);
Jauni basketbola grozi sporta laukumā (Vecumnieki);
Sporta un trenažieru zāle (Stelpe);
Katra novada centrā rīkot interešu izglītības nodarbības.

14. JAUNATNES POLITIKAS
STRATĒĢIJA
Vai jaunatnes politikas attīstības stratēģijas
izveide veicinās jaunatnes darba attīstību
novadā?
7%
9%
Jā - 77
Nē - 8
Nezinu - 7
84%

15. SKOLĒNU PROJEKTU KONKURSS
Kā Jūs vērtējas novada domes projektu
konkursu skolēnu iniciatīvu atbalstam?
3%

43%

54%

Lieliska iespēja
skolēniem īstenot
savas idejas - 39
Neesmu par šādu
projektu konkursu
dzirdējis - 50
Šo finansējumu
varētu izmantot
lietderīgāk - 3

16. PROJEKTU KONKURSI NVO
Vai novada domei būtu nepieciešams rīkot
projektu konkursus NVO ideju atbalstam?

13%

Jā - 80
Nē - 12

87%

17. JAUNATNES DARBA ATBALSTS
Piešķir ikgadēju finansējumu jauniešu NVO
darbības nodrošināšanai – 49
 Nodrošina telpas jaunatnes iniciatīvu grupu vai
jaunatnes organizāciju aktivitātēm (pasākumu
organizēšanai, ikdienas darbībai) - 66
 Samazināta maksa par transporta nomu jaunatnes
iniciatīvu grupu vai jaunatnes organizāciju
pasākumiem - 24
 Jauniešiem samazināta maksa par kultūras
pasākumu apmeklēšanu - 19
 Piešķir ikgadēju finansējumu bērnu un jauniešu
nekomerciālo nometņu organizēšanai - 35


18. INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA
Vai Jums ir pieejama pietiekama informācija
par jauniešu iespējām pašvaldībā?

22%

61%

17%

Jā - 20
Nē - 16
Daļēji - 56

19. KUR IEGŪST INFORMĀCIJU?

















No draugiem un paziņām – 66
Meklēju www.google.lv – 11
Nacionālā prese (Diena, NRA, LA u.tml.) – 3
Jauniešu interneta portālos (jaunatne-i.lv;
jaunatne.gov.lv; jaunatneslietas.lv u.c.) – 22
Reģionālā prese (Bauskas Dzīve; Staburags) – 22
Vecumnieku novada ziņas – 25
Sociālajos tīklos (draugiem.lv; facebook.com;
twitter.com) – 37
Citur internetā – 10
Televīzija (SeMS u.c.) – 8
www.vecumnieki.lv – 17
Afišas un paziņojumi pie ziņojumu dēļiem – 40
Citur - 4

20. PIPP
Vai izmantojat publiskos interneta pieejas
punktus?

46%
54%

Jā - 42
Nē - 50

21. JAUNIEŠU LĪDZDALĪBA
Vai esat iepriekš iesaistījies lēmumu
pieņemšanas procesos pašvaldībā? (dalība
sabiedriskajās apspriedēs; iesniegumi
domei u.c.)
Jā - 25
27%
Nē, jo neredzu tam
jēgu - 21

50%
23%

Nē, jo neesmu
informēts par šādu
iespēju - 46

22. LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESS
KURAS NO INICIATĪVĀM

VARĒTU VEICINĀT JAUNATNES LĪDZDALĪBU

LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESOS?









Pašvaldībā darbojas jauniešu iniciatīvu grupas (skolēnu
pašpārvaldes, jauniešu klubi, jauniešu domes u.tml.) – 65;
Pašvaldības konsultācijas ar jauniešiem – 32;
Ikgadēji forumi, jaunatnes nedēļas, konferences – 36;
Jaunatnes balva novadā nevalstiskajām organizācijām un
aktīvākajiem jauniešiem – 20;
Deputātu diskusijas ar jauniešiem – 35.

23. JAUNIEŠU BRĪVAIS LAIKS
KURAS NO BRĪVĀ LAIKA AKTIVITĀTĒM BŪTU JĀATTĪSTA NOVADĀ VAIRĀK?

Nometnes jauniešiem, jo īpaši jauniešiem ar
ierobežotām iespējām – 54;
 Informatīvie pasākumi par neformālo izglītību – 12;
 Izglītojoši semināri jauniešiem – 27;
 Brīvprātīgā darba iespējas pašvaldībā – 30;
 Sabiedriski lietderīgais darbs un kopējās iedzīvotāju
iniciatīvas – 20;
 Interešu izglītības un profesionālās ievirzes
programmas (mūzika, māksla, sports u.tml.) – 38;
 Sporta aktivitātes – 41;
 Kultūras pasākumi un pulciņi – 35.


24. SOCIĀLĀS GARANTIJAS
Vai esi informēts par sociālajām garantijām un
vietu kur saņemt sociālo palīdzību?

Jā, esmu informēts un zinu
kur meklēt palīdzību - 53
42%
58%

Nē, neesmu informēts par
sociālajām garantijām un vietu
kur saņemt palīdzību - 39

25. SOCIĀLIE PAKALPJUMI
Vai pašvaldībā pieejamie sociālie
pakalpojumi ir jauniešiem draudzīgi?

50%

50%

Jā - 46
Nē - 46

26. INFORMATĪVIE PASĀKUMI
Vai ir nepieciešams rīkot informatīvus
pasākumus par antisociālas uzvedības
sekām, jauniešu pienākumiem un tiesībām?

15%
Jā - 78
Nē - 14

85%

27. REIDI
Vai pašvaldībai vajadzētu rīkot reidus
jauniešu atpūtas vietās un veikalos
sadarbībā ar jauniešu iniciatīvas grupām vai
jaunatnes organizācijām?

Jā, jauniešu līdzdalība ir
nozīmīga - 52

24%

20%

56%

Jā, bet tikai pašvaldība, bez
jauniešu līdzdalības - 18
Nē, nav nepieciešams - 22

28. JAUNIEŠU VARDARBĪBA
Vai jauniešu vardarbība ir aktuāla problēma
novadā, kam būtu nepieciešams pievērst
lielāku uzmanību?

41%

Jā - 54
Nē - 38
59%

29. NODARBINĀTĪBA
KĀDAS AKTIVITĀTES VARĒTU VEICINĀT JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBU UN
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBU?











Pašvaldībā nodrošina vasaras darbu skolēniem – 50;
Pašvaldība veicina skolēnu mācību firmu darbību – 30;
Pašvaldība nodrošina prakses vietas jauniešiem pašvaldības
iestādēs un uzņēmumos – 50;
Pašvaldība iesaistās „Ēnu dienas” pasākumos – 36;
Konsultācijas jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai – 31;
Tiek organizēti semināri un apmācības jauniešiem par
nodarbinātību un uzņēmējdarbību – 40;
Citi – 1.

30. VESELĪBAS PAKALPOJUMI
Vai pašvaldībā ir pieejami jauniešiem
draudzīgi veselības pakalpojumi?

49%
51%

Jā - 45
Nē - 47

31. UZTICĪBAS TĀLRUNIS
Vai esi informēts par bērnu un pusaudžu
uzticības tālruni?

34%
Jā - 61
Nē - 31
66%

32. STEIDZAMĀKIE DARBI
Drošība un darba vietas;
 Jāveicina kopējā cilvēku saliedētība un draudzība;
 Vajag rīkot informatīvas lekcijas par HIV, AIDS,
izsargāšanos ;
 Jaunu sporta ēku celtniecība vai pulciņu veidošana
par veselīgu dzīvesveidu;
 Jāiesaista jaunieši dažādās aktivitātēs;
 Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde;
 Jaunatnes nodarbinātība vasaras brīvlaikā;
 Vairāk pasākumus;
 Nometnes jauniešiem;


32. STEIDZAMĀKIE DARBI














Vairāk pasākumu par jauniešiem interesantām tēmām;
Izveidot dažādas vietas, kurās jaunieši var darboties ar
dažāda veida aktivitātēm – arī ziemā;
Brīvā laika aktivitāšu vietu sakārtošana;
Piedāvāt darbu vasarā pagasta sakopšanā;
Vairāk informācijas par brīvā laika pavadīšanas
iespējām;
Dialogs starp jauniešiem un pašvaldību;
Sakārtot sporta aktivitāšu jautājumu;
Iespēju nodrošināt jauniešus ar pusdienām skolā;
Sabiedriskais transports;
Tematiskās tikšanās u.c.

33. CITI IETEIKUMI
Veicināt vides izglītību;
 Darīt ko sola un būt par piemēru jauniešiem;
 Dot iespējas rīkot dažādas aktivitātes;
 Informācija;
 Rīkot pārgājienus;
 Strādāt ar ģimeni, lai jaunietis no tās iznāk kā
pilnvērtīgs sabiedrības loceklis;
 Reidi;
 Transports uz pasākumiem;
 Sadarbība un uzklausīšana.


