Jaunatnes politika Bauskas novada
pašvaldībā
2017-2024

Egija Stapkēviča
Attīstības un plānošanas nodaļa
Bauskas novada administrācija

Jaunatnes lietas

Kas ir tas, kas mūs neapmierina un satrauc?
Ko ir nepieciešams uzlabot?
Ko var uzlabot?

Problēmas un lielie izaicinājumi?
Jauniešu skaits samazinās.
Nodarbinātība - katrs ceturtais jaunietis pakļauts nabadzības riskam.
Jaunieši pēc studijām augstskolās neatgriežas uz dzīvi Bauskas novadā.
Palielinās senioru īpatsvars pret darbspējīgā vecuma iedzīvotājiem.
LV 5.vietā ES pēc dzimušo bērnu skaita mātēm līdz 19 gadiem (LV 1,03%; Bauska 1,12%).
Samazinās pašvaldības nodokļu ieņēmumi.

Jaunieši 13-25, statistika
Datu avots: Bauskas novada pašvaldībā
deklarētie jaunieši, 01.01. 2015

Jauniešu dzīves
kvalitāte
Datu avots: Jaunatnes politikas
monitorings, IZM, 2015

Pārdomām...
Liekas, ka Bauskas deputātiem neinteresē jauniešu
nākotne un piesaistīšana palikt savā pilsētā. Jauniešiem
bez maz vai nekā nav, kur piesiet savu interesi, tie kuri
nav dejotāji, dziedātāji vai sportisiti - atliek atrast sev
patīkamu nodarbi un laikam tā ir demolēšana, kas ir
patiešām skumji :/ Bauska lēnām pārvēršas par
pensionāriem labvēlīgu pilsētu un brīnās, ka jaunieši
aizbrauc.
Ance Krista

Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes
politikas attīstības plānošanas dokumentus
Ko dod šāds dokuments pašvaldībā?

•

Mērķu un pasākumu kopums, kurā parādīta pašvaldības vīzija jaunatnes lietās;

•

NVO iespēja sadarboties un izrādīt iniciatīvu, ja zin pašvaldības prioritātes;

•

Ikviens, t.sk. jaunietis var ieskatīties un saskatīt kopējās intereses un līdzdalības iespējas;

•

Parāda pašvaldības kopējo attieksmi konkrētā jomā;

•

Palīdz lietas darīt sistemātiski, koordinēti, mērķorientēti (nevis spontāni, jo kādam kaut kas šķiet forši);

•

Lai pasākumi būtu savstarpēji sasaistīti un papildinoši, mērķorientēti;
!!! Attīstības plānotājs - plānošanas procesa virzītājs, nevis eksperts konkrētajā jomā.

Bauskas novada domes
2016.gada 31.marta lēmums

STRATĒĢIJA
Jauns ceļš...Darbība būtiskām pārmaiņām...Pārmaiņu veidošana...

Plānošana
●
●
●
●

●

process;
tiek noskaidroti valsts politiskie
uzstādījumi;
plāno iesaistot sabiedrību;
organizēta sabiedrības
līdzdalība, sniedzot pēc iespējas
plašāku un saprotamu
informāciju
noskaidrots sabiedrības
viedoklis.

Dokuments
- atskaite par:
●
●
●
●

esošo situāciju;
plānošanas procesu;
stratēģiskiem uzstādījumiem;
konkrētām rīcībām un
sasniedzamiem rezultātiem,
kuri tiek uzraudzīti,
monitorēti.

Stratēģijas izstrādes 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.

Uzdevumi
Izpētīt ES, valsts uzstādījumus darbā ar jaunatni;
Izvērtēt darbu ar jaunatni pašvaldībā (vai esošā inst. sistēma spēj tikt galā ar iedz. vēlmēm?);
Sniegt priekšlikumus darba ar jaunatni uzlabošanai;
Aktualizēt vidēja termiņa prioritātes;
Izstrādāt detalizētu rīcības plānu.

Kas raksta scenāriju - normatīvā bāze
Jaunatnes likums
Likums par pašvaldībām
Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020. gadam
Bauskas novada attīstības programma
Normatīvie akti, kas regulē plānošanas dokumenta izstrādi

Valsts Jaunatnes
politikas īstenošanas
plāns
2016 - 2020

Jauniešu līdzdalība jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā
( Jaunatnes likums, 7.pants)
Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā:
1) iesaistoties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo darbu;
2) darbojoties izglītības iestāžu pašpārvaldēs;
3) izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī citas iniciatīvas;
4) piedaloties jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā;
5) iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā;
6) iesaistoties citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu jaunatnes politikas izstrādē un
īstenošanā.

Līdzdalība stratēģijas izstrādes ietvaros - Neko par jauniešiem bez jauniešiem

Ko vēlas jaunieši? Galvenie
secinājumi. Priekšlikumi.

Jauniešu aptaujas, forumi 2013 - 2016
●

Aptauja par Bauskas novada jauniešu dzīvi un labklājību (APVIENĪBA “JUMS”, 584 respondenti);

Jauniešu aptaujas, forumi 2013 - 2016
●

Bauskas novada 2.jauniešu forums “RUNĀ: JAUNIE!” (Bauskas BJC, 08.05.2015.);

Jauniešu māja kā brīvā laika pavadīšanas vieta Bauskā:
izklaides pasākumi 4 x gadā, jauniešu brīvā laika un info centrs, multimediju studijas pakalpojumi;

Jauniešu nodarbinātība un brīvprātīgais darbs Bauskas novadā:
vasaras darbs, brīvprātīgā darba datu bāze, sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem, ēnu dienas pašvaldībā;

Jauniešu informācija, interešu un neformālās izglītības piedāvājums:
Jauniešu tīkla izveide
(mājas lapa, info lapa, sadarbība ar soc. medijiem, multimediju studija, aktīvas skolēnu pašpārvaldes, u.c.)

Jauniešu aptaujas, forumi 2013 - 2016
●

Bauskas novada 3.jauniešu forums “Lecam pa jaunam!” (Uzvaras vsk., 24.-25.03.2016.);

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

NODARBINĀTĪBA

RADOŠUMS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA

JAUNATNE UN PASAULE

VESELĪBA UN SPORTS

Brīvprātīgais darbs kā pirmā pieredze jaunietim;
Pašvaldības institūciju prakses iespējas novada jauniešiem;
Mājas lapa par darba iespējām novadā;
Jauniešu iesaiste vides akcijās;
Sadarbības, pieredzes apmaiņas projekti jauniešiem;
Novada skolām atbalstīt SMU (sadarbība ar bibliotēkām, vietējiem biznesa inkubatoriem);
Informācija par veselīgu dzīves veidu;
Informatīvās kampaņas (Kola nav cool, Tauki nav mūsu draugi, Neuzkod snickers, kad esi izsalcis);
Nodrošināt drošas velo novietnes pie iestādēm, attīstīt veloceliņus;
Sporta nometnes jauniešiem ar lieko svaru, ģimeņu sporta dienas.

Bauskas novada jauniešu forums “Lecam pa jaunam” 2016. gada 24.-25. marts

Institucionālā sistēma darbam ar
jaunatni
Rādītājs

Atbilstība

Informācija rādītāja atbilstības vērtēšanai

1.1. Noteikta atbildīgā persona par darba ar jaunatni koordinēšanu

Nē

-

1.2. Noteikta atbildīgā iestāde par darba ar jaunatni īstenošanu un koord.

Jā

Bauskas BJC ar Domes 2015.gada novembra
lēmumu

1.3. Izveidota amata vieta “jaunatnes lietu speciālists”

Jā

1 speciālists uz 3566 novada jauniešiem

1.4. Nodrošināta atbilstoša jaunatnes lietu speciālista apmācība

Nē

Darba attiecībās kopš 08.2016.

1.5. Noteiktas darbā ar jaunatni iesaistītās personas (institūcijas) un to
kompetence, izstrādāta struktūrshēma

Nē

-

1.6. Izveidota un darbojas jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Nē

Domes lēmums pieņemts 2015.gada novembrī

1.7. Izveidota un darbojas Jauniešu dome atbilstoši rekomendētam
uzdevumu aprakstam un darbības principiem

Nē

Darbojas kopš 2015.gada aprīļa.

1.8. Speciāistu dalība apmācībās

Jā

Iespējas plašas, vienam speciālistam ir
ierobežotas iespējas dalībai.

1.9. Izveidoti jauniešu centri

Jā

Bauskas BJC pilsētā, ierobežota pakalpojumu
pieejamība (darba laiks, attālums, transports)

1.10. Publiskie āra laukumi un vietas fiziskām aktivitātēm

Jā

Dažādās teritorijās atšķirīgas iespējas

Darba ar jaunatni stratēģiska plānošana
Rādītājs

Atbilstība

Informācija rādītāja atbilstības vērtēšanai

2.1. Izstrādāts atbilstošs plānošanas dokuments darbam ar jaunatni

Nē

-

2.2. Darba ar jaunatni organizēšanas jautājumi kā sadaļa attīstības
programmā

Nē

-

2.3. Darba ar jaunatni stratēģijā vai citā dokumentā noteikts jauniešu
vecumposms no 13 - 25 gadiem

Nē

-

2.4. Darba ar jaunatni stratēģijā vai citā dokumentā identificētas prioritārās
jauniešu mērķa grupas

Nē

-

2.5. Pašvaldībā veikta plānoto pasākumu pielāgošana konkrētu jauniešu
mērķa grupu vajadzībām

Nē

-

2.6. Pašvaldība regulāri apkopo datus un izvērtē situāciju attiecībā uz
jaunatni

Nē

-

2.7. Jaunatne kā prioritāra mērķa grupa pašvaldības nozaru politikās

Daļēji

Jaunatnes politikas integrācija nepietiekoša

2.8. Izstrādājot stratēģiju darbam ar jaunatni, veiktas konsultācijas ar
jauniešiem, jauniešu NVO

-

-

2.9. Izstrādājot stratēģiju nozaru politikās, veiktas konsultācijas ar
jauniešiem, jauniešu NVO

Jā

Pēdējos gados nodrošinātas gan aptaujas, gan arī
līdzdalība izstrādes darba grupās

Pašvaldības budžets darbam ar jaunatni
Rādītājs

Atbilstība

Informācija rādītāja atbilstības vērtēšanai

3.1. Piešķirts finansējums darba ar jaunatni koordinācijai

Jā

Bauskas BJC budžeta ietvaros izglītojošiem
pasākumiem, līdzdalībai, pieredzes apmaiņai, u.c.

3.2. Izstrādāts mehānisms jauniešu iniciatīvu atbalstam

Nē

Iespēja reģistrētām biedrībām citos pašvaldības
projektu konkursos.

3.3. Noslēgts sadarbības vai līdzdarbības līgums ar jaunatnes NVO

Nē

-

3.4. Nodrošinātas telpas jaunatnes organizāciju, iniciatīvu grupu
aktivitātēm (pasākumiem, ikdienas darbībai)

Jā

Bauskas BJC, APVIENĪBAS “JUMS” darbībai
Pasākumu organizēšanai

3.5.Nodrošināts transports jauniešu aktivitātēm

Jā

Atbilstoši pašvaldībā izstrādātai kārtībai

3.6. Nodrošināts finansējums jaunatnes lietu speciālistu atlīdzībai

Daļēji

Atlīdzība un pienākumi Bauskas BJC ietvaros

3.7.Jauniešiem samazināta maksa par pašv. maksas pakalpojumiem

Nē

-

3.8. Nodrošināts finansējums jauniešu nekomerc. nometņu organizēšanai

Nē

Ir iespējas piesaistīt pašvaldības finansējumu

3.9. Pašvaldības finansējums nodrošināts darba ar jaunatni inst. sistēmas
uzturēšanai

Daļēji

Pakalpojums pieejams tikai pilsētā, 1 speciālists
nevar paveikt visu visiem.

3.10. Pašvaldība piesaista valsts, ES līdzekļus darbam ar jaunatni

Jā

Regulāri, sekojot līdzi projektu iespējām

Jauniešu informēšana un izpratne par jaunatni
Rādītājs

Atbilstība

Informācija rādītāja atbilstības vērtēšanai

4.1. Regulāras aptaujas, pētījumi, dati par jauniešiem 13-25

Nē

Par jauniešiem, kas apmeklē nov. izglitibas iest.

4.2. Brīvā laika lietderīgas izmantošanas piedāvājuma un pieprasījuma
izpēte

Nē

Konkrētām jauniešu mērķgrupām nav

4.3. Informācija jauniešiem par jauniešu iespējām pašvaldībā

Daļēji

Bauskas BJC info centrā, APVIENĪBĀ JUMS

4.4. Izstrādāts konsultatīvs mehānisms

Nē

Atsevišķās vietās, atsevišķām mērķa grupām

4.5. Pašvaldības portālā izveidota sadaļa jauniešiem

Nē

Darbojas jaunatnes organizāciju portāli

4.6. Jauniešiem ir iespēja komunicēt pašvaldības interneta resursos

Nē

-

4.7. Darbā ar jaunatni iesaistīto elektroniskā ziņu lapa

Nē

-

4.8. Regulāri apkopota informācija par esošām jaunatnes organizācijām

Nē

Ir informācija tikai par reģistrētām NVO

4.9. Vietējos medijos atspoguļo info par aktualitātēm jaunatnei

Jā

Bauskas Dzīve, Bauskas novada vēstis

4.10. Informācija pašvaldības gada pārskatos par Jaunatnes politiku

Nē

-

4.11. Jauniešiem pieejami publiskie interneta pieejas punkti

Jā

Novada bibliotēkās

Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā un dalība NVO vai iniciatīvas grupās
Rādītājs

Atbilstība

Informācija rādītāja atbilstības vērtēšanai

5.1. Pasākumi jaunatnes organizāciju un iniciatīvu grupu sekmēšanai

Nē

Nav spec. pasākumu, kas sekmē veidošanos

5.2. Pašvaldībā darbojas skolēnu pašpārvaldes, jauniešu klubi, domes utt.

Nē

Darbojas atsevišķās skolās

5.3. Veiktas konsultācijas ar jauniešiem

Jā

Kafija ar politiķiem, forumi, u.c. igadējie pasākumi

5.4. Iespēja jauniešiem izteikt viedokli pirms lēmumu pieņemšanas

Daļēji

Tikai organizētām apvienībām

5.5. Pašvaldības godināšanas pasākums jaunatnes organizācijām,
aktīvajiem jauniešiem

Nē

Citu svinīgu pasākumu ietvaros, piemēram,
uzņēmēju gada balva.

5.6. Pieredzes apmaiņas jaunatnes politikas ietvaros

Jā

BJC aktivitātes, NVO aktivitātes

5.7. Ikgadēji forumi, jaunatnes nedēļas, konferences, iesaistot NVO

Jā

BJC tiek rīkoti ikgadēji pasākumi

5.8. Pašvaldība īsteno projektus sadarbībā ar jauniešu organizācijām

Jā

Arī iespēja pretendēt uz pašv. līdzfinansējumu

5.9. Pašvaldības deputāti iniciē vai piedalās diskusijās ar jauniešiem

Jā

Drīzāk piedalās, ja tiek aicināti.

5.10. Jaunatnes NVO dalība komisiju un darba grupās

Jā

Šāda prakse nav regulāra.

Citi rādītāji:
Jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana
Jauniešu sociālā aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība, jauniešu rīcības atbilstība tiesiskām vai tikumiskām normām
Jauniešu nodarbinātība
Jauniešu veselība un veselīgs dzīvesveids

Kā veidot jauniešiem interesantu pilsētvidi?
urbanyouth
greenmanual
Skola6 un biznesa bibliotēkas uzņēmējdarbības gēnam
Iniciatīvu fonds jauniešiem

Jauniešu avīze;
Jaunieši - vietējie gidi;
Jauniešu iniciatīvas fonds;
Institucionālā sadarbība;
Veselības veicināšanas pasākumi;
Gada jauniešu pasākums (par paveikto
un darāmo);

Jauniešu dome
Konsultatīvā komisija (inst. sad.)

Atkarību profilakse; sports; veselīgs
uzturs, u.c.;

Jaunatnes lietu speciālists

Brīvprātīgais darbs;

Jaunatnes darbinieks pilsētā un ciemos
Skolēnu pašpārvaldes un atbalstoša vide skolās
Pāsvaldības funkciju daļēja deleģēšana NVO kopā ar finansējumu

Jaunieš
u zņēmējdarbība;
Sadarbība ar skolām;
Patruļas ar policistiem.

Galvenās atziņas nacionālā līmenī
●

Jauniešu līdzdalības līmenis Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropā, bet skaitliski jauniešu līdzdalība
ir zema;

●

Jauniešu NVO ir nepietiekami novērtēts ekspertīzes resurss;

●

Konsultācijas ar jauniešiem notiek, bet jauniešu ietekme uz lēmumu pieņemšanu jaunatnes politikā
ir zema;

●

Jauniešu vidū ir izteikti augsta orientācija uz uzņēmējdarbību, tomēr tā nerealizējas praksē;

●

Jaunāki jaunieši uzticas saviem vecākiem, pedagogiem, vecāki jaunieši - draugiem, sociāliem
medijiem;

●

Jauniešu galvenās problēmas: Brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkums (17%), alkohols (13%) un
bezdarbs, grūtības atrast darbu (13%).

Galvenās atziņas pašvaldības līmenī
●

Jauniešu skaits samazinās;

●

Jaunatnes politika lēni, bet attīstās;

●

Pašvaldība neinvestē situācijas izpētē / attieksmju un vērtību maiņas analīzē;

●

Neefektīva institucionālā sistēma darbam ar jauniešiem;

●

Nav nodalīts Jaunatnes lietu speciālista un Jaunatnes darbinieka funkcijas;

●

Skola - vide, kur jaunieši iesaistās.

Galvenās atziņas pasaules līmenī

●

Pamatzināšanu un pamatprasmju trūkums sasniedzot 25 gadu vecumu,
izmaksā papildus gan valstij, gan biznesa, gan NVO sektoram.

●

Jo vairāk tiek investēts jauniešos vecumā līdz 25 gadiem, jo lētāk viņš
izmaksā valstij turpmākā dzīvē.

Priekšlikumi
Jauniešu avīze;

Jaunieši - vietējie gidi;

Jauniešu iniciatīvas fonds;
Veselības veicināšanas pasākumi;

Institucionālā sadarbība;
Gada jauniešu pasākums
(par paveikto un darāmo);

Atkarību profilakse; sports; veselīgs uzturs, u.c.;
Brīvprātīgais darbs;

Jauniešu uzņēmējdarbība.
Sadarbība ar skolām;

