APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes
2016.gada 29.decembra sēdē, protokols Nr. _
BAUSKAS NOVADA JAUNATNES POLITIKAS

RĪCĪBAS VIRZIENI UN SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
2017. – 2024. GADAM
Bauskas novada jaunatnes politikas mērķis - pilnveidot darbu ar Jaunatni Bauskas novada pašvaldībā, lai uzlabotu Bauskas novada jauniešu dzīves
kvalitāti, radot atbalstošu apkārtējo vidi un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedrībā un personības pilnveidi.
Balstās uz Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016. – 2020.gadam, Bauskas novada attīstības programmu 2012. - 2018.gadam
un trīs galvenajām prioritātēm:
VIDE - veicināt jauniešiem atbalstošas un iekļaujošas vides izveidi, nodrošinot tās pieejamību un uzlabojot darbā ar jauniešiem iesaistīto personu
kompetences;
LĪDZDARBOŠANĀS - veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
PERSONĪBAS PILNVEIDE -veicināt jauniešu uzņēmīgumu, savu spēju apzināšanos, kā arī atbildības uzņemšanos par savas veselības saglabāšanu.
1.

Nr.p.k.

Institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācija

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu
avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

1.1. Veicināt koordinētu, saskaņotu un jauniešu vajadzībām atbilstošu jaunatnes politikas izstrādi un ieviešanu Bauskas novadā
1.1.1. Darba ar jaunatni koordinēšanai Bauskas 2017. –
novadā, Bauskas novada administrācijā 2024.
strādā jaunatnes lietu speciālists

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA

Visas darbā ar
jaunatni
iesaistītās
institūcijas

1. Izveidota amata vieta “jaunatnes lietu
speciālists” atbilstoši jaunatnes lietu
speciālista profesijas standartā
iekļautajam pienākumu un uzdevumu
aprakstam.

1.1.2. Koordinēt pašvaldības institūciju
sadarbību jaunatnes politikas jomā.

2014. –
2024.

1.1.3. Nodrošināt Jaunatnes lietu konsultatīvās 2017. –
komisijas darbību.
2024.

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

2017. –
2024.

1.1.5. Izveidot Bauskas novada jauniešu
2017. –
domi/parlamentu, kas darbojas Izglītības 2024.
nodaļas aptverto skolu un jauniešu
iniciatīvu grupu un jaunatnes
organizāciju pārstāvju sastāvā (skat.
Jaunatnes likuma 5. panta 6. daļu)

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

Pašvaldības
1. Ne mazāk kā 2 reizes ceturksnī
organizētas sanāksmes ar pašvaldību
institūcijas,
institūciju un jauniešu NVO pārstāvjiem;
jaunatnes
organizācijas un 2. Sniegta metodiska
palīdzība/konsultācijas darbā ar jaunatni;
organizācijas
3. Darba ar jaunatni īstenošanai pastāvīgi
kuras strādā ar
iesaistās pašvaldības iestādes (skolas,
jauniešiem
kultūras nami, bibliotēkas, sporta
institūcijas, u.c.).
Ikgadējā
BNA, JLS
Pašvaldības
1. Sasauktas vismaz 6 JLKK sēdes gadā.
budžeta
institūcijas,
2. Nodrošināts Bauskas novada jaunatnes
ietvaros
jaunatnes
politikas monitorings;
organizācijas
3. Katru gadu notiek jaunatnes politikas
un
prioritāšu un uzdevumu pārskatīšana,
organizācijas,
veikta plāna aktualizācija;
kuras strādā ar 4. Sniegta metodiska
jauniešiem,
palīdzība/konsultācijas darbā ar jaunatni.
BBJC, NVA,
Valts policija
Ikgadējā
BNA, JLS
Jaunatnes
1. Organizētas vismaz 1 darba
budžeta
organizācijas
sanāksme/aktivitāte gadā Bauskas
ietvaros,
un
novada jaunatnes organizācijām;
projektu
organizācijas, 2. Jaunatnes organizācijas savstarpēji
finansējums
kuras strādā ar
sadarbojoties, īstenojušas vismaz 2
jauniešiem
projektus/pasākumus gadā (Jauniešu
forumi, Jauniešu dienas, Gada jaunietis,
Gada Brīvprātīgais .u.c.).
Ikgadējā
BNA, JLS, Novada skolas, 1. Aktīvas skolēnu pašpārvaldes visās
budžeta
BNA
pagastu
novada skolās;
ietvaros
Izglītības
pārvaldes u.c. 2. Izveidots skolēnu pašpārvalžu un
nodaļa
ieinteresētās
jauniešu iniciatīvu grupu un jaunatnes
institūcijas
organizāciju sadarbības tīkls;
3. BNA Izglītības nodaļa nodrošina
metodisko atbalstu;
BNA, JLS

4. Bauskas novada jauniešu
dome/parlaments darbojas atbilstoši
Jaunatnes likuma 5. panta 6. daļai.
1.1.6. Darba ar jaunatni veikšanai Bauskas
2017. –
novadā izveidoti un darbojas jauniešu
2024.
centri (jaunatnes iniciatīvu centri), brīvā
laika istabas, u.c., kas aktīvi sadarbojas
ar pašvaldības jaunatnes lietu
speciālistu.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA

BBJC, NVO,
jebkura
ieinteresēta
institūcija

1.1.7. Noteikt darbā ar jaunatni iesaistītās
personas (institūcijas) un to
kompetences pašvaldības darba ar
jaunatni īstenošanai, izstrādāt darba ar
jaunatni struktūrshēmu.
1.1.8. Veikt kvalitatīvu pētījumu, lai
identificētu darba ar jaunatni prioritārās
jauniešu mērķa grupas un to vajadzības.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

2017. –
2024.

Ikgadējā
BNA
budžeta
ietvaros vai
piesaistot
ārējo
finansējumu

1.1.9. Veikt ikgadējās aptaujas un pētījumus,
lai apkopotu un iegūtu informāciju par
jauniešiem pašvaldībā un darbu ar
jaunatni.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

NVO, BBJC,
Pagasta
pārvaldes,
BNA Izglītības
nodaļa
NVO, BBJC,
1. Veikts vismaz viens kvalitatīvas
piesaistot
pētījums par Bauskas novada jauniešu
atbilstošus
mērķgrupām un to vajadzībām periodā;
ekspertus
2. Pašvaldība plāno un īsteno jaunatnes
politiku atbilstoši mērķa grupu
vajadzībām un pašvaldības kopējām
prioritātēm, aktualizēts jaunatnes
politikas rīcības plāns.
NVO,
1. Vismaz viens pētījums un/vai aptauja
izglītības
gadā;
iestādes, BNA 2. Izstrādāts Jaunatnes politikas plāna
Izglītības
uzraudzības pārskats ne retāk kā 3 reizes
nodaļa
periodā.

BNA, JLS

1. Bauskas novada jauniešiem nodrošinātas
vienlīdzīgas iespējas saņemt neformālās
izglītības pakalpojumus;
2. Katrā pagastā un Bauskas pilsētā ir
atbildīgais speciālists par darbu ar
jaunatni (pienākumi esošam vai jaunam
speciālistam, iespējama arī pašvaldības
funkciju deleģēšana NVO vai cits
atbilstošs risinājums);
3. Nodrošināta jauniešu informēšana,
apmācības, iesaistīšana novada sociāli
ekonomiskajos procesos un sabiedriskajā
dzīvē.
1. Sadalītas kompetences jaunatnes
politikas īstenošanai;
2. Izstrādāta struktūrshēma.

2.

Nr.p.k.

Atbalsts jauniešu līdzdalībai

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu
avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības partneri

Rezultatīvie rādītāji

2.1. Nodrošināt jauniešiem iespēju līdzdarboties viņu dzīves kvalitāti ietekmējošu lēmumu pieņemšanā
2.1.1. Nodrošināt jauniešu
pārstāvniecību
Jaunatnes lietu konsultatīvajā
komisijā.
2.1.2. Organizēt ikgadējo Jauniešu
forumu.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Jaunatnes organizācijas un 1. Nodrošināts, ka vismaz 50% no JLKK
organizācijas, kuras strādā
locekļiem ir jaunieši vai pārstāv
ar jauniešiem, BBJC
jaunatnes organizācijas.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Izglītības iestādes,
1. Forumā piedalījušies vismaz 100 jaunieši
jaunatnes organizācijas un
gadā;
organizācijas, kuras strādā 2. Izvērtētas iepriekšējā Forumā gūtās
ar jauniešiem
rekomendācijas un izstrādātas vismaz 4
jaunas rekomendācijas jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošanai.

2.1.3. Jauniešu līdzdalības prasmju
attīstīšana

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Jaunatnes organizācijas un 1. Ne mazāk kā 4 reizes gadā organizēti
organizācijas, kuras strādā
vienas dienas semināri novada
ar jauniešiem, izglītības
jauniešiem to kapacitātes stiprināšanai,
iestādes, t.sk. BBJC
lai tie turpmāk varētu kvalitatīvi
darboties JD, Jauniešu centrā un skolēnu
pašpārvaldēs.

2.1.4. Atbalstīt Bauskas novada
2017. –
izglītības iestāžu skolēnu
2024.
pašpārvalžu darbību - sekmēt
vienotas izpratnes veidošanos
par pašpārvalžu lomu izglītības
iestādēs.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Izglītības iestādes, BNA
Izglītības nodaļa, citas
ieinteresētās pašvaldības
institūcijas, t.sk pagastu
pārvaldes

1. Radīta iespēja jauniešiem izteikt viedokli
par jaunatnes politikas attīstību Bauskas
novadā;
2. Izstrādāti metodiskie ieteikumi skolēnu
pašpārvalžu darbam;
3. Organizēti vismaz 2 semināri, t.sk.
pieredzes apmaiņas (vienu reizi semestrī)
pedagogiem un 3 semināri, t.sk. pieredzes
apmaiņas skolēniem gadā;
4. Semināros piedalījušies vismaz 40
pedagogi un 100 jaunieši gadā.

2.1.5. Stiprināt Bauskas novada
jauniešu domes/parlamenta
darbību.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projektu
finansējums

Izglītības iestādes, pagastu 1. Bauskas novada skolēnu
domes/parlamenta organizēto publisko
pārvaldes, citas
pasākumu/aktivitāšu skaits;
ieinteresētās pašvaldības
2. Organizēti jauniešu domes/parlamenta
institūcijas
neformālās izglītības
apmācības/pasākumi;
3. Organizēti jauniešu domes/parlamenta
pieredzes apmaiņas un sadarbību
veicinoši pasākumi.
2.1.6. Nodrošināt jauniešiem iespēju 2017. –
Ikgadējā
BNA, JLS, Jaunatnes organizācijas un 1. Pašvaldības sagatavotos lēmumu
iesaistīties jaunatnes politiku un 2024.
budžeta
BNA
organizācijas, kuras strādā
projektus, kuri skar jauniešu intereses,
jauniešu dzīvi būtiski
ietvaros
Izglītības ar jauniešiem,
nosūta publiskai apspriešanai:
ietekmējošu lēmumu
nodaļa
Bauskas novada jauniešu
a. Bauskas novada jauniešu
apspriešanā pirms to
dome/parlaments un
domei/parlamentam,
pieņemšanas.
jaunatnes konsultatīvā
b. jaunatnes organizācijām,
komisija, NVO, BBJC,
c. organizācijām, kuras strādā ar
izglītības iestādes
jauniešiem,
d. skolēnu pašpārvaldēm.
2.2. Sekmēt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes organizācijās un brīvprātīgajā darbā
BNA, JLS,
BNA
Izglītības
nodaļa

2.2.1. Organizēt jauniešiem pasākumus un
aktivitātes jaunatnes organizāciju un
brīvprātīgā darba popularizēšanai.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

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

1. Organizēti vismaz 2 pasākumi gadā par
vienu no tēmām;
2. Uzlabojusies jauniešu vispārējā
informētība par nevalstisko organizāciju
sniegtajām iespējām un brīvprātīgā darba
nozīmi.

2.2.2. Veicināt brīvprātīgā darba pieejamību
un jauniešu iesaisti sabiedriski
lietderīgā darbā un kopējās iedzīvotāju
iniciatīvās.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

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

1. Brīvprātīgā darba devēju/ņēmēju skaits
gadā.

pašvaldības
institūcijas
2.2.3. Organizēt brīvprātīgo darba veicēju
apmācības.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

2.2.4. Izstrādāt mehānismu, kā jaunatnes
2017. –
organizācijas un organizācijas, kuras
2024.
strādā ar jauniešiem var saņemt atbalstu
ikdienas darbam un savas darbības
paplašināšanai novadā.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
NVA,
pašvaldības
institūcijas
Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem

1. Organizētas vismaz 1 tikšanās mēnesī;
2. Apmācīto brīvprātīgā darba veicēju
skaits.

Jaunatnes
organizācijas,
Jaunatnes
iniciatīvas
grupas, pagastu
pārvaldes

1. Konkursa kārtībā atbalstītas vismaz 3
jauniešu iniciatīvas gadā;
2. Sekmēta jaunatnes organizāciju
veidošanās (saskaņā ar Jaunatnes likuma
6.pantu).

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

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

2017. –
2024.

3.

Nr.p.k.

Brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu
avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības partneri

Rezultatīvie rādītāji

3.1. Nodrošināt Bauskas novada jauniešiem iespējas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai
3.1.1. Izstrādāt pašvaldības nometņu atbalsta
sistēmu jauniešiem

3.1.2. Radīt iespēju jauniešiem pašiem rīkot
brīvā laika aktivitātes un pasākumus
aktivitāšu centros (princips jaunietis
jaunietim).

2017. –
2020.

Ikgadējā BNA, JLS
budžeta
ietvaros,
projektu
ietvaros
2017. – Ikgadējā BNA, JLS
2024.
budžeta
ietvaros,
projektu
ietvaros

Jaunatnes
organizācijas, BBJC,
BNA Izglītības
nodaļa, SC
“Mēmele”
Jaunatnes
organizācijas,
jauniešu neformālās
iniciatīvas grupas,
ieinteresētās
pašvaldības
institūcijas

1. Izstrādāta atbalsta sistēma jauniešiem
saturīga brīvā laika pavadīšanai;
2. Izstrādāta daudzveidīga vasaras nometņu
programma bērniem un jauniešiem par
aktuālām tēmām.
1. Organizēto pasākumu skaits mēnesī;
2. Apmeklētāju skaits pasākumā/aktivitātē;
3. Veikta ikgadēja aptauja par pasākumiem
ne retāk kā 2 reizes gadā.

3.2. Nodrošināt jauniešiem neformālās izglītības iespējas
3.2.1. Izstrādāt un īstenot neformālās
izglītības programmu jauniešiem.

2017. –
2018.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projektu
ietvaros

BNA, JLS,
BNA
Izglītības
nodaļa

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

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

3.3. Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas vietas izveidi jauniešiem
3.3.1. Izveidot brīvā laika (neformālu)
pavadīšanas vietu/telpu (princips
jaunietis jaunietim).

2017. –
2024.

Piesaistot Jaunatnes
BNA, JLS, pagastu
projektu organizācijas pārvaldes
līdzekļus un
organizācijas,
kuras strādā
ar jauniešiem,
jauniešu
neformālās

1. Izveidoto jauniešu brīvā laika
pavadīšanas vietu/telpu skaits.

iniciatīvas
grupas

4. Atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai

Nr.p.k.

Uzdevumi

4.1.

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības partneri

Rezultatīvie rādītāji

Radīt priekšnoteikumus jauniešu karjeras izvēlei un sekmēt uzņēmējdarbības prasmju attīstību.

4.1.1. Veicināt jauniešu iniciatīvu, atbildību 2017. –
un apzinātu karjeras izvēli.
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

4.1.2. Organizēt karjeras izglītības pasākumu 2017. –
„Ēnu diena” Bauskas novadā.
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

4.1.3. Nodrošināt atbalstu jauniešu
uzņēmējdarbības veicināšanā.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS, BNA Izglītības iestādes,
Izglītības nodaļa NVA,
pašvaldības
institūcijas un
kapitāl
sabiedrības,
uzņēmēji,
Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem

1. Organizēta „Karjeras nedēļa Bauskas
novadā”;
2. Iesaistīti pasākumos/ aktivitātēs vismaz
500 jauniešus gadā;
3. Organizēts vismaz 1 seminārs
pedagogiem gadā;
4. Organizēts vismaz 1 seminārs vecākiem
gadā;
5. Uzlabota jauniešu izpratne par karjeras
jautājumiem (aptauja e-vidē vienreiz
gadā);
6. Karjeras konsultantu skaits.
BNA, JLS, BNA Izglītības iestādes, 1. Piedāvāto „ēnošanas” vakanču skaits
Izglītības nodaļa pašvaldības
pašvaldības iestādēs Bauskas novadā,
institūcijas un
kapitālsabiedrībās u.c;
kapitālsabiedr
2. Pasākuma „Ēnu diena” aktivitātēs
ības
iesaistīto jauniešu skaits.
Izglītības
Bauskas biznesa 1. Iesaistīto Bauskas novada skolu skaits
iestādes
inkubators,
Junior Achievement - Young Enterprise
bibliotēkas,
Latvija programmā;
NVO, Gailīšu
2. Līdz perioda beigām visās Bauskas
biznesa
novada izglītības iestādēs darbojas SMU.
inkubators, BNA
Izglītības nodaļa

4.1.4.

Nodrošināt mācību prakses
vietas Bauskas novada
jauniešiem pašvaldības iestādēs
un kapitālsabiedrībās.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS,
pašvaldības
iestādes un
kapitālsabiedrīb
as

4.1.5.

Nodrošināt vasaras darbu un citu
sezonālo darbu iespējas skolēniem.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS,
NVA

Augstākās
1. Izveidota datu bāze par Bauskas novada
izglītības
studentiem, viņu studiju virzieniem un
iestādes, BNA
kvalifikāciju, atbalstot novada studentus
Izglītības nodaļa,
prakses un darba meklējumos novadā;
Jaunatnes
2. Jauniešu skaits, kuri veic mācību praksi
organizācijas un
pašvaldības iestādēs un
organizācijas,
kapitālsabiedrībās;
kuras strādā ar
3. Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību
jauniešiem
skaits, kas nodrošina prakses vietas
Bauskas novad jauniešiem.
Bauskas novada 1. Pašvaldība atbalsta Nodarbinātības
pašvaldības
valsts aģentūras aktivitātes;
iestādes,
2. Vasaras darbos un citos sezonālos
kapitālsabiedrība
darbos nodarbināto skaits.
s

5. Starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte

Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu
avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

5.1. Radīt priekšnoteikumus pieredzes apmaiņai jaunatnes politikas jautājumos.
5.1.1. Veidot starptautisku sadarbību jaunatnes 2017. –
jomā.
2024.

Projektu
ietvaros

BNA, JLS

Jaunatnes
1. Realizēto projektu skaits gadā.
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem
5.2. Sekmēt jaunatnes organizāciju un pašvaldības institūciju līdzdalību pārrobežu projektos.

5.2.1. Atbalstīt jaunatnes organizācijas
starptautisku projektu sagatavošanā un
īstenošanā.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

2017. –
2024.

Jaunatnes
1. Sniegto konsultāciju par projektu
organizācijas un
pieteikumu sagatavošanu skaits gadā.
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem

5.2.2. Īstenot starptautiskus projektus jauniešu 2017. –
mobilitātes nodrošināšanai.
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Izglītības
1. Pašvaldības iestāžu/struktūru īstenoto, uz
iestādes,
jauniešiem vērstu projektu skaits gadā;
Jaunatnes
2. Pārrobežu mobilitātes aktivitātēs
organizācijas un
iesaistīto jauniešu skaits periodā.
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem

6. Veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes

Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības partneri

Rezultatīvie rādītāji

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

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
Veselības
veicināšanas
programmas
ietvaros

Izglītības
iestādes,
BNA,
Veselības
veicināšanas
koordinators

NVO, BNA
1. Organizēto pasākumu un nodarbību par
Izglītības nodaļa,
atkarību profilakses tēmu skaits gadā;
Sociālais
2. Semināros un nodarbībās ik mēnesi
dienests, JLS
iesaistīto jauniešu skaits;
3. Organizētas vismaz 2 pret atkarībām
vērstas kampaņas/akcijas gadā.

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

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

Izglītības
iestādes,
BNA
Veselības
veicināšanas
koordinators

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

6.1.3. Nodrošināt jauniešiem informāciju par
bezmaksas pašvaldības sporta
infrastruktūras pieejamību.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projekta
finansējums

Izglītības
iestādes,
Sporta centrs
“Mēmele”,
BJSS,
pagastu
pārvaldes

Jaunatnes
1. Izveidota un sistemātiski aktualizēta
organizācijas un
informācija www.bauska.lv par
organizācijas,
bezmaksas pieejamo sporta
kuras strādā ar
infrastruktūru individuālām un grupu
jauniešiem, BNA
sporta nodarbībām;
sabiedrisko
2. Publikāciju skaits masu medijos gadā.
attiecību nodaļa

1. Organizētas vismaz 2 nodarbības par
veselības tēmām;
2. Nodarbībās iesaistīti vismaz 80
jaunieši.

7. Jauniešu sociālā drošība
Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības partneri

Rezultatīvie rādītāji

7.1. Sekmēt sociālās atstumtības riska grupu jauniešu integrāciju sabiedrībā.
7.1.1. Informēt jauniešus no sociālās
atstumtības riska grupām par iespējām
piedalīties jauniešu pasākumos un
programmās, kā arī par sociālajiem un
atbalsta pakalpojumiem

2017.
–
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

Pašvaldības
Sociālais
dienests

7.1.2. Starpinstitucionālā modeļa
nodrošināšana uzvedības sociālās
korekcijas un sociālās palīdzības
programmu izstrādē bērnu un
jauniešu likumpārkāpumu gadījumos.

2017.
–
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

Pašvaldības
Sociālais
dienests

7.1.3. Izglītot 7.-12.klašu skolēnus par
vardarbības veidiem, to atpazīšanu,
rīcību krīzes situācijās un palīdzības
iespējām (t.sk. izmantojot metodi
„jaunietis – jaunietim”).

2017.
–
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

Pašvaldības
Sociālais
dienests

Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
Izglītības iestādes,
BNA Izglītības
nodaļa
Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
Izglītības iestādes,
Valsts policija,
BNA Izglītības
nodaļa
Izglītības iestādes,
BNA Izglītības
nodaļa

7.1.4. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET
jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti
izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā” (Projekta “POTI un
DARI” īstenošana Bauskas novadā)

2017.
–
2018.

Projekta
ietvaros

BNA,
Sociālais
dienests

JSPA, NVA,
VIAA, NVO,
jauniešu centri

1. Informācijas nesēju skaits.

1. Bērnu un jauniešu skaits gadā.

1. Organizēts viens pasākums gadā.
2. Apmācīto jauniešu – moderatoru
(vienaudžu izglītotāju) skaits.

1. NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits,
kas saņēmuši atbalstu projekta ietvaros;
2. NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits,
kas sekmīgi izpildījuši individuālo
pasākumu programmu projekta ietvaros.

7.2. Veicināt jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā.
7.2.1. Uzturēt un paaugstināt jauniešu ar
funkcionāliem traucējumiem dzīves
kvalitāti.

2017.
–
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA,
Sociālais
dienests

7.2.2. Radīt iespējas jauniešiem ar
funkcionāliem traucējumiem pilnveidot
sociālās prasmes un izkopt jaunas
prasmes.

2017.
–
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
pašvaldības
projektu
konkursu
ietvaros

Sociālais
dienests,
BNA
Izglītības
nodaļa

2017.
–
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projekta
finansējums

Pašvaldības
1. Publisko ēku un vides pieejamības
iestādes, Jaunatnes
uzlabojumu pašvaldības saistošo
organizācijas un
noteikumu “Par kārtību, kādā Bauskas
organizācijas,
novada pašvaldība piešķir pabalstu
kuras strādā ar
mājokļa pielāgošanai personām, kuras
jauniešiem
pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā
riteņkrēsla pacēlāju iegādei” – skaits
periodā;
2. Sociālo pakalpojumu saņēmušo jauniešu ar
funkcionāliem traucējumiem skaits.
Sociālais dienests, 1. Sociālās rehabilitācijas pasākumos
Izglītības iestādes,
iesaistīto jauniešu ar funkcionāliem
Jaunatnes
traucējumiem skaits;
organizācijas un
2. Izveidots un darbojas dienas centrs;
organizācijas,
3. Pakalpojumu skaits Higiēnas centrā;
kuras strādā ar
4. Pamūšas speciālās internātpamatskolas
jauniešiem
sniegto pakalpojumu daļēja pārcelšana uz
PII “Lācīti”.

7.3. Atbalsts ģimenēm.
7.3.1. Motivēt ģimenes ar bērniem veselīgam
dzīvesveidam.

7.3.2. Organizēt atbalsta un pašizziņas grupu 2017.
nodarbības vecākiem.
–
2024.

Sociālais
dienests,
BNA
Veselības
veicināšanas
koordinators
Ikgadējā
Sociālais
budžeta
dienests,
ietvaros,
BNA
veselības
Veselības
veicināšanas veicināšanas
programmas koordinators
ietvaros

NVO, primārās
1. Organizēti vismaz 2 veselīgu dzīvesveidu
veselības aprūpes
veicinoši pasākumi gadā;
institūcijas novadā 2. Iesaistīto ģimeņu skaits.

NVO, primārās
1. Sociālo pakalpojumu saņēmušo vecāku
veselības aprūpes
skaits;
institūcijas novadā 2. Pakalpojumu skaits Higiēnas centrā.

8. Informācijas pieejamība jauniešiem

Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu
avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

8.1. Nodrošināt jauniešiem viegli pieejamu un strukturētu informāciju par līdzdalības iespējām un pašvaldības pakalpojumiem.
8.1.1. Izveidot jauniešu informētības
platformu

2017. –
2018.

Ikgadējā
BBJC
budžeta
ietvaros,
projektu
finansējums

No 2018.

JLS

BNA
Sabiedrisko
attiecību
nodaļa,
Jaunatnes
organizācijas
un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
BBJC

1. Jauniešu informēšanai tiek izveidota un
regulāri uzturēta www.bauska.lv
(apakšsadaļa ar savu adresi
www.jaunatne.bauska.lv;
2. Sadarbības partneru un jauniešu vidū
populārās mājas lapās, pašvaldības
izglītības iestādēs un bibliotēkās izvietoti
baneri uz www.jaunatne.bauska.lv;
3. www.jaunatne.bauska.lv apmeklētāju skaits.

9. Jauniešiem draudzīgas pilsētvides veidošana

Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu
avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

9.1. Nodrošināt jauniešiem iespējas iesaistīties ilgtspējīgas publiskās ārtelpas plānošanā un veidošanā
9.1.1. Īstenot projektus un aktivitātes jauniešu
iesaistei pilsētvides plānošanā un
veidošanā

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projektu
finansējums

BNA,
JLS,
Jauniešu
iniciatīvas
grupas,
Jauniešu
NVO

Izglītības
iestādes, SC
“Mēmele”,
BJSS

1. Izstrādāto teritorijas labiekārtojuma
projektu/ koncepciju skaits;
2. Īstenoto projektu skaits Bauskas pilsētā un
ciemos.

9.1.2. Bauskas novada sporta būvju, laukumu
un stadionu rekonstrukcija

2017. –
2024.

BBJC – Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
BNA – Bauskas novada administrācija
NVO – Nevalstiskās organizācijas
JLKK – Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
JD – Jauniešu dome
NVA – Nodarbinātības Valsts aģentūra
JLS – Jaunatnes lietu speciālists
BJSS – Bauskas Bērnu un Jauniešu sporta skola
VIAA - Valsts izglītības attīstības aģentūra
JSPA - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
NEET - Jaunieši, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu

Ikgadējā
BNA
budžeta
ietvaros,
projektu
finansējums

Jauniešu
NVO,
Izglītības
iestādes, SC
“Mēmele”,
BJSS

1. Sadarbībā ar jauniešiem ierīkotas un
uzturētas publiski pieejamas vietas fizisko
aktivitāšu un aktīvās atpūtas veikšanai
(piemēram, izveidoti brīvpieejas sporta
laukumi, stadioni, spēļu laukumi, sporta
zāles, auto, moto, velo trases, skeitparki,
uzstādīti basketbola grozi, u.c., kur
jaunieši var izpaust savu radošo garu un
fiziski pilnveidoties.

