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Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās
Vispārējā informācija par pašvaldību
Šajā sadaļā nepieciešams atspoguļot pieejamo statistisko informāciju, lai radītu vispārēju priekšstatu par pašvaldību un iespēju veikt rezultātu
salīdzināšanu ar citām pašvaldībām.
1

Pašvaldības nosaukums

Alūksnes novada pašvaldība

2

Teritorijas lielums (km2)

1764,83 km2

3
4
5

Iedzīvotāju skaits
Jauniešu (13-25 gadu vecumā) skaits pašvaldībā (oficiālā statistika)
Jauniešu skaits pašvaldībā attiecībā pret pārējiem iedzīvotājiem
(procentuālais iedalījums)
Reģistrēto biedrību un nodibinājumu skaits, kuras darbojas pašvaldībā (ja
iespējams norādīt)
Jaunatnes organizāciju1 skaits pašvaldībā
Biedrību un nodibinājumu skaits, atsevišķi norādot jaunatnes organizācijas,
ar kurām pašvaldība sadarbojas

17623 (pēc PMLP datiem uz 01.01.2015.)
2902
16,5 %

Izglītības iestāžu skaits un izglītojamo skaits:

Dati uz 01.01.2015.

6
7
8

9

9.1.
9.2.

Pirmsskolas izglītības iestādes / izglītojamo skaits
Vispārizglītojošās skolas:

0
0 jaunatnes organizāciju.
Novadā darbojas vairākas Latvijas Mazpulku grupas.

7 / 559 + 173 izglītojamie pirmsskolas grupās skolās
Izglītojamo skaits 1.-9.klašu grupā 1394
Izglītojamo skaits 10.-12.klašu grupā 300
• Pamatskolas: 11 (Bejas, Ilzenes, Jaunlaicenes, Malienas,
Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Strautiņu, Ziemeru
pamatskola, Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskola,
Liepnas internātpamatskola)

9.2.1. Pamatskolas
9.2.2. Vidusskolas
9.2.3. Sākumskolas

1

~137 biedrības un nodibinājumi.

Atbilstoši Jaunatnes likumā ietvertajiem kritērijiem, 6.pants.
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•

9.3.
9.4.
9.5.

Speciālās skolas / izglītojamo skaits
Profesionālās izglītības iestādes / izglītojamo skaits
Augstskolas un koledžas / izglītojamo skaits

9.6.

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes /
izglītojamo skaits

10

Skolēnu / studentu skaits uz 10 000 iedzīvotāju

11

Jauniešu bezdarbnieku skaits (no visiem bezdarbniekiem, procentuāli)

12

Jauno uzņēmēju (līdz 25 gadiem) skaits (ja iespējams norādīt)

13
14

Ievēlēto jauniešu (līdz 25 gadiem) skaits pašvaldības domē, padomē
Pašvaldības tiesībsargājošo institūciju redzeslokā esošo jauniešu skaits un
procentuāla attiecība pret kopējo jauniešu skaitu

15

Jauniešu izdarītie likumpārkāpumi pašvaldībā attiecībā pret kopējo
noziedzīgo nodarījumu skaitu

Vidusskolas: 3 (E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija,
Alūksnes novada vidusskola, Liepnas vidusskola)
Sākumskolas: 1 (Alūksnes pilsētas sākumskola)

•
0
Alsviķu arodskola / 142 (dati uz 09.2014.)
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija / 100 (dati uz
01.2015.)
4 iestādes
Dati uz 19.01.2015.
• Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) / 610
• Alūksnes Mākslas skola / 187
• Alūksnes Mūzikas skola / 319
• Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola
(APBJSS) / 353
961
(Par pamatu ņemot skolēnu 1-12.klasē skaitu -1694)
~ 11,5% . NVA Alūksnes filiālē reģistrēto jauniešu skaits 116.
15-30 gadu vecumā reģistrēti 235 bezdarbnieki(dati uz 01.2015.)
103 saimnieciskās darbības veicēji
26 uzņēmumu amatpersonas
0
2014.gadā sastādīti 358 administratīvo pārkāpumu protokoli
jauniešiem.
2015.gada janvārī policijas redzelokā ir 27 nepilngadīgi jaunieši.
32,1% (2014.gadā jauniešu noziedzīgo nodarījumu skaits
procentuāli pret kopējo skaitu)

1. Institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācija
Jaunatnes likums nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas, piedalās valsts jaunatnes politikas īstenošanā. Tāpat arī Jaunatnes likumā ir
noteikts, ka pašvaldība var izveidot institucionālu sistēmu, lai nodrošinātu darbu ar jaunatni, nosakot atbildīgo institūciju vai ieceļot jaunatnes
lietu speciālistu — personu, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni, izveidojot jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju vai paredzot citu
kārtību, kādā veicams darbs ar jaunatni. Ja pašvaldība izveido jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kas veicina vietējās jaunatnes politikas
2
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saskaņotu izstrādi un īstenošanu, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, tās sastāvā jāiekļauj pašvaldības speciālistus, kuri veic darbu ar
jaunatni, jaunatnes organizāciju, jauniešu iniciatīvu grupu vai citu biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, pārstāvjus.
Rādītājs
Atbilstība
1.1. Noteikta atbildīgā pašvaldības persona par
Nē
darba ar jaunatni koordinēšanu (piemēram,
jaunatnes lietu speciālists), kura pienākumi
un uzdevumi atbilst jaunatnes lietu speciālista
profesijas standartā iekļautajām prasībām
1.2. Noteikta atbildīgā iestāde (vai iestādes
Jā
struktūrvienība) par darba ar jaunatni
īstenošanu un koordinēšanu pašvaldībā

Nepieciešamā informācija rādītāja atbilstības vērtēšanai

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde koordinē darbu ar jaunatni
novadā. Praktiski Izglītības pārvaldešo funkciju nodevusi ABJC pārziņā.
ABJC ir pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instruments un institucionālās
sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļa.
ABJC galvenās darbības prioritātes:
• radīt labvēlīgus apstākļus bērnu un jauniešu intelektuālai un radošai
attīstībai, sekmējot nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus
formālās izglītības;
• veicināt bērnu un jauniešu inicatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē;
• piedāvāt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas;
• organizēt un sekmēt novada jauniešu iesaistīšanos vietēja, reģionāla, valsts
un starptautiska mēroga projektos, pasākumos, programmās;
• izstrādāt projektus papildus finansējuma piesaistei darbam ar jaunatni.
Funkciju pakļautība: Alūksnes novada dome
Struktūra: ABJC direktora pakļautībā strādā jaunatnes lietu metodiķis, jaunatnes
lietu speciālists un interešu izglītības metodiķis

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

Jā

ABJC jaunatnes lietu metodiķis pēc amata apraksta atbilst jaunatnes lietu
speciālista profesijas standartā iekļautajam pienākumu un uzdevumu aprakstam.
Būtiskākie uzdevumi: veikt darbu ar jaunatni Alūksnes novada teritorijā,
sadarboties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, pašvaldību,
3
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pagastu pārvaldēm, skolām, NVO novadā un ārpus tā, izstrādāt priekšlikumus
jaunatnes politikas pilnveidei, īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus
pasākumus, projektus un programmas jaunatnes jomā, sekmēt jauniešu pilsonisko
audzināšanu, veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā,
tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu.
ABJC jaunatnes lietu speciālists.
Būtiskākie uzdevumi: apzināt Alūksnes pilsētas un novada jauniešu brīvā laika
pavadīšanas intereses, izstrādāt un īstenot brīvā laika pavadīšanas un neformālās
izglītības piedāvājumu, organizēt pasākumus un akcijas pilsētas un novada
jauniešiem, veicināt jauniešu iesaistīšanos dažādos pasākumos, konsultēt
jauniešus par līdzdalības iespējām, sadarboties ar citām darbā ar jaunatni
iesaistītām institūcijām, iestādēm un organizācijām novada, Latvijas un
starptautiskā mērogā.
1.4. Nodrošināta jaunatnes lietu speciālistu
apmācība atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem „Jaunatnes lietu speciālistu
apmācības kārtība” (ja attiecināms)
1.5. Noteiktas darbā ar jaunatni iesaistītās
personas (institūcijas) un to kompetence
pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanā,
izstrādāta darba ar jaunatni struktūrshēma
1.6. Izveidota un darbojas pašvaldības jaunatnes
lietu konsultatīvā komisija vai cits
mehānisms darbā ar jaunatni iesaistīto
personu sadarbībai atbilstoši rekomendētam
uzdevumu aprakstam
1.7. Izveidota un darbojas pašvaldības jauniešu
dome atbilstoši rekomendētam uzdevumu
aprakstam

Jā

2015.gadā ABJC jaunatnes lietu metodiķis ieguvis apliecību par jaunatnes lietu
speciālista apmācības programmas apgūšanu (Nr.2-3-9/15/512)
Apmācību organizētājs SIA „Biznesa Vadības Konsultācijas”.

Jā

Skatīt pielikumu Nr.1
Saktīt 1.2.

Daļēji

Skatīt 1.7.

Jā

2011. gadā izveidota Alūksnes novada jauniešu konsultatīvā padome, kuras
uzdevumi ir:
• apkopot un regulāri informēt par Alūksnes novada jauniešu problēmām,
4
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•
•
•
•
•

vajadzībām un interesēm pašvaldībā;
izstrādāt priekšlikumus Alūksnes novada pašvaldības darba ar jaunatni
īstenošanai un valsts jaunatnes politikas pilnveidei;
izstrādāt priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai Alūksnes novada politiskās,
ekonomiskās, sociālās un kultūras dzīves aktivitātēs;
izstrādāt priekšlikumus jauniešu līdzdalības un iniciatīvu nodrošināšanai;
sniegt priekšlikumus pašvaldības vadībai darbam ar jaunatni plānotā
finansējuma izlietošanai;
veicināt Alūksnes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
sadarbību jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem.

Dalībnieki: 8 jaunieši (13-30 gadu vecumā), Alūksnes novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes pārstāvis, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pārstāvis,
Alūksnes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs.
Padome sēdēs tiekas vismaz 4 reizes gadā, darba grupās arī biežāk, to apmeklē
vidēji puse no kopējā padomes locekļu skaita.
Darbības rezultāti: JKP pārstāvji ierosinājuši uzlabojumus vairākos pašvaldības
un ABJC rīkoto konkursu nolikumos, piedalījušies konkursu izvērtēšanas ekspertu
grupās, organizēti 4 jauniešu forumi Alūksnes novada pagastos (Liepnā, Pededzē,
Veclaicenē, Jaunannā) un darbs turpinās, lai veicinātu lauku jauniešu līdzdalību
un aktivitāti, apspriesti Alūksnes novada jaunatnes politikas plānošanas
dokumenta uzlabojumi.

1.8. Regulāri nodrošināta darbā ar jaunatni
iesaistīto personu (jaunatnes lietu
koordinatoru, jaunatnes lietu speciālistu un
jaunatnes darbinieku) dalība apmācībās,

Jā

Sastāva veidošana: sākotnēji katrs pagasts izvirzīja jauniešu pārstāvi darbībai
JKP. Pašlaik uz darbošanos JKP tiek izsludināta pieteikšanās, jaunietis raksta
iesniegumu novada pašvaldībai, motivējot vēlmi darboties JKP. JKP sastāvs
pieņem lēmumu par jaunu locekļu uzņemšanu, Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs to apstiprina.
ABJC jaunatnes lietu metodiķis un jaunatnes lietu speciālsts regulāri apmeklē
reģionāla, nacionāla un Eiropas mēroga apmācības, neformālās izglītības un tml.
pasākumus.
2014.gadā jaunatnes lietu metodiķis un jaunatnes lietu speciālists apmeklējis
5

Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās, 26.06.2009

tālākizglītības, neformālās izglītības
pasākumos par jaunatnes politikas
jautājumiem

1.9. Izveidoti un darbojas jauniešu centri
(jaunatnes iniciatīvu centri) atbilstoši
rekomendētam uzdevumu aprakstam un
darbības principiem

Jā

1.10. Ierīkotas un uzturētas publiski pieejamas
vietas fizisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas
veikšanai (piemēram, izveidoti brīvpieejas
sporta laukumi, stadioni, spēļu laukumi,
sporta zāles, auto - moto trases, skeitparki,
uzstādīti basketbola grozi u.c.)

Jā

kopumā 12 dažādus pasākumus.
Tēmas pasākumos: kontaktu veidošana vietēja un starptautiska līmeņa
projektiem, mērķu uzstādīšana, atbalsts jaunatnes darbam, jauniešu
nodarbinātība un uzņēmējdarbība, radošā domāšana konkurētspējas
stiprināšanai, programmas „Erasmus+” iespējas, Eurodesk.
ABJC apmaksā transporta izdevumus un pēc nepieciešamības komandējuma
naudu.
2012.gadā izveidots Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrā „Pa GALMS”,
kurā darbojas ABJC.
Jauniešiem pieejamie pakalpojumi: iespēja spēlēt prāta un galda spēles, datori
ar interneta pieslēgumu, bezvadu internets, konsultācijas par brīvprātīgo darbu,
tajā skaitā Eiropas brīvprātīgo darbu, līdzdalības iespējām, projektu veidošanu,
programmas „ Erasmus+” jaunatnes sadaļu, informatīvie materiāli, iespēja
piedalīties neformālās un interešu izglītības programmās, organizētajos
pasākumos, izmantot telpas neformālo grupu aktivitātēm, lietot datorus, foto,
video kameras, audio tehniku, organizēt pasākumus, izstādes, akcijas, printēt un
kopēt materiālus, apmācību vai citu jauniešu pasākumu dalībniekiem iespēja
pārnakšņot.
Darba laiks: no pirmdienas līdz trešdienai 9.00 – 20.00, ceturtdiena un
piektdiena 9.00 – 19.00. Brīvā laika telpas pieejamais laiks mainīgs.
Darbības tēmas un aktivitātes: jauniešu neformālās izglītības pasākumi
(radošās darbnīcas, angļu valodas sarunu klubs kopā ar Eiropas brīvprātīgajiem,
apmācības, semināri u.c.), interešu izglītības pulciņi.
Alūksne – sporta zāles (AVĢ, AVS, APBJSS) ar iespēju nodarboties ar
vieglatlētiku, basketbolu, florbolu, volejbolu, džudo, Pilssalā pludmales volejbola
laukumi, futbola, basketbola/strītbola laukums, pie AVĢ slidotava/hokeja
laukums, slēpošanas un biatlona trase „Mežinieki”, AVĢ bibliotēkā, ANV novusa
galdi, MJIC „Pa GALMS” ielu vingrošanas stieņi, novuss, galda teniss, āra
trenažieri Pils ielas 36 un 34 pagalmā, 2 privātas trenažieru zāles, aerobikas
nodarbības.
Alsviķi – sporta laukums, skeitošanas rampa, Strautiņos hokeja laukums ar
iespēju iznomāt slidas, skeitparks, skolas sporta zāle un stadions.
6
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Anna – sporta zāle, pludmales volejbola laukums.
Ziemeri – strītbola laukums Māriņkalnā, Ziemeru pamatskolas sporta zāle.
Ilzene – SKIM „Dailes” sporta zāle, futbola laukums, āra trenažieri.
Jaunalūksne – basketbola laukums, āra trenažieri Kolberģī.
Jaunanna – volejbola, futbola laukums Zaķu salā, skolas sporta laukums,
peldvieta.
Pededze – skolas sporta laukums ar futbola, basketbola, volejbola laukumiem,
vingrošanas stieņiem, tautas namā trenažieri, galda teniss un novuss.
Mārkalne – skolas sporta laukums ar futbola, volejbola, basketbola laukumiem,
skolā pieejams florbola inventārs, mini biljards, novuss, galda teniss.
Zeltiņi – sporta laukums ar futbola, volejbola, basketbola laukumiem, 2 telpas
bijušajā skolas ēkā ar pieeju galda tenisam, novusam.
Liepna – sporta halle, Liepnas vidusskolas un Liepnas internātpamatskolas sporta
laukumi, aerobikas nodarbības tautas namā, peldvieta.
Jaunlaicene – futbola, volejbola laukums, basketbola grozs, skolas sporta zāle,
aerobikas nodarbības.
Veclaicene – volejbola, basketbola laukumi, iekārtota peldvieta, āra trenažieri,
tautas namā novuss, galda teniss.
Mālupe – sporta angārs, sporta laukums, volejbola laukums.
1.11. Veiktas citas darbības, kas nodrošina
efektīvas institucionālās sistēmas darba ar
jaunatni īstenošanu pašvaldībās.

Jā

2015.gadā pašvaldība piešķīrusi papildus līdzekļus darbam ar jaunatni novada
pagastos, piesaistīti jaunatnes lietu koordinatori.

2. Darba ar jaunatni stratēģiska plānošana
Viens no būtiskiem rādītājiem mērķtiecīgas un ilgtspējīgas politikas īstenošanā ir esošie politikas plānošanas dokumenti (programmas, rīcības
plāni u.c.). Pašvaldība var izstrādāt un ieviest vietēja līmeņa politikas plānošanas dokumentus jaunatnes politikas jomā, tāpat pašvaldība var
risināt šos jautājumus pašvaldības attīstības programmā.
Rādītājs
2.1. Izstrādāta un apstiprināta stratēģija vai cits
plānošanas dokuments darbam ar jaunatni

Atbilstība
Daļēji

Nepieciešamā informācija rādītāja atbilstības vērtēšanai
2010.gadā izstrādāta, bet neapstiprināta Alūksnes novada jaunatnes politikas
stratēģija 2010.-2017.gadam, tās saturs integrēts Alūksnes novada attīstības
7
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(piemēram, rīcības plāns, programma u.c.), tā
atbilst valsts jaunatnes politikas plānošanas
dokumentu mērķiem un uzdevumiem2
2.2. Darba ar jaunatni organizēšanas jautājumi kā
sadaļa iekļauta pašvaldības attīstības
programmā (vai citā plānošanas dokumenta),
dokumenta sadaļa atbilst jaunatnes valsts
politikas plānošanas dokumentu mērķiem un
uzdevumiem
2.3. Darba ar jaunatni stratēģijā (vai citā
plānošanas dokumentā) noteikts jauniešu
vecumposms no 13 – 25 gadiem

2.4. Darba ar jaunatni stratēģijā (vai citā
plānošanas dokumentā) identificētas
prioritārās jauniešu mērķa grupas
2.5. Pašvaldībā veikta plānoto pasākumu
pielāgošana konkrētu jauniešu mērķa grupu
vajadzībām
2.6. Pašvaldība regulāri apkopo datus un izvērtē
situāciju attiecībā uz jaunatni

programmā 2011.-2017.
Jā

Nē

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam
tematiskie virzieni:
• Jauniešu līdzdalības un iniciatīvas veicināšana
• Jauniešu piesaistes un atgriešanās veicināšana
• Neformālās izglītības un brīvā laika attīstība
•
•

Nē
Jā
Jā

Pasākumu pielāgošana mērķa grupu vajadzībām notiek praksē.
•
•
•

2.7. Jaunatne kā prioritāra mērķa grupa ir
2

Atsevišķi jauniešu vecumposms netiek identificēts, jo dokuments sastādīts
saskaņā ar Jaunatnes likumu, kur šis vecumposms ir noteikts.
ABJC nolikumā minēts, ka centra mērķauditorija ir jaunieši līdz 30 gadu
vecumam. Arī JKP nolikumā noteikts, ka JKP var darboties jaunieši līdz
30 gadu vecumam, tāpat atsevišķos pasākumos pašvaldība un ABJC
noteikusi jauniešu līdz 30 gadiem dalību (piemēram, Jauniešu biznesa
ideju konkurss, Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss, Jauniešu foto
konkurss).

2009.-2010.gadā apkopoti dati, izmantojot šo materiālu.
2013.gadā īstenots projekts „Jaunieša dzīve Alūksnes novadā”, izmantojot
„Jaunatnes politikas īstenošanas indeksu”
Katru gadu tiek apkopota situācija novada pagastos (kāda ir jauniešu
aktivitāte, neformālās grupas, rīkotie pasākumi).

Nē

Papildus informāciju skatīt 2.pielikumā „Valsts jaunatnes politikas mērķis un apakšmērķi”
8
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identificēta pašvaldības nozaru politikās, tajā
skaitā izglītības, veselības, nodarbinātības,
sociālās drošības un kultūras jomās
2.8. Izstrādājot stratēģiju (vai citu plānošanas
Jā
dokumentu) darbam ar jaunatni, veiktas
konsultācijas ar jauniešiem, jauniešu
iniciatīvu grupām vai jaunatnes
organizācijām
2.9. Izstrādājot stratēģiju (vai citu plānošanas
Daļēji
dokumentu) nozaru politikās, kuru mērķgrupa
ir jaunieši, veiktas konsultācijas ar
jauniešiem, jauniešu iniciatīvu grupām vai
jaunatnes organizācijām

Dokumenti izstrādāti, papildināti uz Alūksnes novada jauniešu forumos iegūto
rezultātu pamata. Izstrādes stadijā esošais plānošanas dokuments tiek veidots,
atsaucoties uz pagastu jauniešu forumos iegūto informāciju, idejām, apspriešanā
un papildināšanā iesaistās JKP.
Jaunieši ir aicināti izteikties, bet nav tikušas organizētas atsevišķas konsultācijas
īpaši ar jauniešiem. Jauna dokumenta veidošanā iesaistās JKP un citas aktīvākās
jauniešu grupas.

3. Pašvaldības budžets darbam ar jaunatni
Efektīvi īstenojot jaunatnes politiku, ieguldītie resursi var nebūt lieli, bet tos ir nepieciešams ieguldīt mērķtiecīgi, atbilstoši pašvaldības darba ar
jaunatni stratēģijai. Šī sadaļas mērķis ir sniegt pašvaldībai iespēju izvērtēt ieguldītos resursus darba ar jaunatni īstenošanā un salīdzināt izdevumu
efektivitāti.
Rādītājs

3.1. Piešķirts finansējums darba ar jaunatni
koordinācijai

Atbilstība

Jā

Nepieciešamā informācija rādītāja atbilstības vērtēšanai

•
•
•
•
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1 slodze jaunatnes lietu speciālistam finansēta no pašvaldības, 1 slodze
jaunatnes lietu metodiķim tiek finansēta no valsts mērķdotācijas.
ABJC pēc nepieciešamības atvēl līdzekļus jauniešu pasākumiem no sava
budžeta.
Izglītības pārvaldes budžetā katru gadu tiek atvēlēti aptuveni 1200 EUR
skolēnu pašpārvalžu aktivitātēm, jauniešu apmācībām, semināriem,
jauniešu godināšanas pasākumiem, konkursiem, akcijām.
Finansējums Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam (1450 EUR
2014.gadā, 2000 EUR 2015.gadā).
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•

3.2. Izstrādāts mehānisms jauniešu iniciatīvu
atbalstam konkursa kārtībā, (piemēram,
ikgadēji piešķirts finansējums vai
līdzfinansējums jaunatnes organizāciju vai
jaunatnes iniciatīvu grupu projektu
īstenošanai)

Jā

3.3. Pašvaldība noslēgusi sadarbības vai
līdzdarbības līgumu ar jaunatnes
organizāciju
3.4. Nodrošinātas telpas jaunatnes iniciatīvu
grupu vai jaunatnes organizāciju aktivitātēm
(pasākumu organizēšanai, ikdienas darbībai)

Nē
Jā

2015.gada budžetā pašvaldība papildus piešķīrusi 6200 EUR darba ar
jaunatni nodrošinājumam novada pagastos. Ar šo finansējumu piesaistīti
jaunatnes lietu koordinatori 3 pagastos un atbalstītas visas pagastu
jauniešu iniciatīvas (aktivitāte bijusi no 5 pagastiem).
Kopš 2013.gada vienu reizi gadā tiek izsludināts Alūksnes novada Jauniešu
iniciatīvu projektu konkurss. Savus projektus var iesniegt jauniešu grupas
(minimums 3 cilvēki vecumā no 13 līdz 30 gadiem). Konkursu administrē ABJC.
• 2013.gadā pieejamā summa 1000 LVL (max 200 LVL vienam projektam),
atbalstīti 5 projekti, iesniegti 10.
• 2014.gadā pieejamā summa 1450 EUR (max 290 EUR vienam projektam),
atbalstīti 8 projekti, iesniegti 13.
• 2015.gadā pieejamā summa 2000 EUR (max 300 EUR vienam projektam),
atbalstīti 7 projekti, iesniegti 14.
Tā kā Alūksnes novadā nav nevienas jaunatnes organizācijas, arī līgumi nav
slēgti.
•

•
•

3.5. Nodrošināts transports vai cits līdzīga veida
atbalsts (nodrošināti pakalpojumi) jaunatnes
iniciatīvu grupu vai jaunatnes organizāciju
aktivitātēm (pasākumu organizēšanai)

Jā

•
•
•
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Alūksnē - MJIC „Pa GALMS” (telpas jauniešu grupām, NVO
pasākumiem, kuru mērķgrupa ir jaunieši), Alūksnes novada Sabiedrības
centrs (pieejama biroja tehnika, semināru, nodarbību telpas un virtuve),
atsevišķu pasākumu rīkošanāi atsaucīgas ir dažādas pašvaldības iestādes
(Alūksnes muzejs, Alūksnes novada Sociālais dienests, Alūksnes mākslas
skola, Alūksnes pilsētas bibliotēka u.c.).
Katrā pagastā jauniešiem ir iespējams izmantot tautas nama vai citas
iestādes, piemēram, bibliotēkas telpas.
Īpaši jauniešiem paredzētas telpas ir neformālai grupai „Liepnas jauniešu
saime” Liepnā, SKIM centrs „Dailes” Ilzenē, Mārkalnes bibliotēkā, daļēji
Zeltiņu bijušās skolas ēkā.
ABJC sava budžeta ietvaros atbalsta jauniešu iniciatīvas.
2015.gadā ABJC papildus piešķirtie līdzekļi izmantoti pagastu jauniešu
grupu iniciatīvu īstenošanai (14 iniciatīvas).
Novada pašvaldība atbalsta ar transportu, iestādes piešķir telpas,
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pašvaldības aģentūras sadarbojas, atvēlot savus pakalpojumus.
Pagastu pārvaldes iespēju robežās nodrošina jauniešu piedalīšanos dažādos
novada pasākumos, atbalsta iniciatīvas pasākumu organizēšanā.
Skatīt 3.1.
•

3.6. Nodrošināts finansējums jaunatnes lietu
speciālista atlīdzībai (pilna slodze
attiecināma uz novadu pašvaldībām)
3.7. Jauniešiem samazināta maksa par
pašvaldības noteiktajiem maksas
pakalpojumiem (transporta biļetēm, ieejas
biļetēm kultūras pasākumos, kinoteātrī utt.)

Jā
Jā

Lielākā daļa pagastu nodrošina transportu jauniešiem, ja tas tiek lūgts vai ir
vajadzība.
Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnes muzejā u.c. kultūras iestādēs atlaides
skolēniem.

3.8. Nodrošināts finansējums bērnu un jauniešu
nekomerciālo nometņu organizēšanai, jo
īpaši jauniešiem ar mazākām iespējām3

Jā

3.9. Pašvaldības finansējums nodrošināts
pašvaldības darba ar jaunatni institucionālās
sistēmas4 uzturēšanai
3.10. Pašvaldība piesaista līdzekļus no valsts
institūcijām, Eiropas Savienības, privātiem
fondiem darba ar jaunatni īstenošanai

Jā

Ik gadu Izglītības pārvalde izsludina konkursu par nometņu organizēšanu.
• 2015.gadā 9000 EUR, atbalstītas 8 nometnes
• 2014.gadā 9582 EUR, atbalstītas visas pieteiktās nometnes (9)
• 2013.gadā 4937,31 EUR, atbalstītas visas pieteiktās nometnes (8)
Skatīt iepriekšējās sadaļas.
Pašvaldība sedz telpu uzturēšanas izmaksas.

Jā

•
•
•

Katru gadu tiek iesniegti projekti, pretendējot uz finansējumu no
Jaunatnes politikas valsts programmas. 2012.gadā īstenots 1 projekts,
2013.gadā 2 projekti, 2014.gadā 1 projekts, 2015.gadā 1 projekts.
ABJC īsteno ES programmas „Erasmus+” (iepriekš programma
„Jaunatnes darbībā”) projektus. Kopš 2012.gada īstenoti 7 projekti, kā
partneri bijuši vēl vairākos projektos.
Atsevišķus projektus, kur mērķgrupa ir jaunieši, īsteno NVO novada
teritorijā.

4. Jauniešu informētības palielināšana un izpratne par jaunatni
3
4

Īpaši atbalstāmās jaunatnes grupas skatīt Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam
Skatīt 2.rādītāju sadaļu
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Viens no būtiskākajiem aspektiem jaunatnes politikas īstenošanā ir informācija. Pirmkārt, pašvaldības jaunatnes politikas īstenošanā ir
nepieciešams nodrošināt pietiekamas un kvalitatīvas zināšanas par jauniešiem un jauniešu situāciju pašvaldībā, un otrkārt, lai panāktu jauniešu
līdzdalību un aktivitāti, ir nepieciešams nodrošināt jauniešiem iespējas saņemt nepieciešamo informāciju attiecīgā kvalitātē un kvantitātē. Pastāv
dažādas iespējas, kā pašvaldībā iegūt nepieciešamo informāciju par jauniešiem, piemēram, dažādas aptaujas, dažādu institūciju un pašu jauniešu
ziņojumi pašvaldībai. Tāpat arī pastāv dažādas iespējas nodrošināt jauniešiem nepieciešamo informāciju un tās nokļūšanu līdz jauniešiem. Šīs
sadaļas mērķis ir radīt priekšstatu par pašvaldības aktivitātēm informācijas jomā. Sadaļas jautājumi identificē darbību minimumu, kas veicina
efektīvas jaunatnes politikas īstenošanu. Labākas zināšanas un izpratne par jauniešiem, kā arī informācija jauniešiem ir ne tikai būtisks virziens
pašvaldību jaunatnes politikā, bet arī valsts līmenī ir viens no būtiskākajiem aspektiem, tāpat kā tā ir viena no Eiropas Savienības sadarbības
jaunatnes politikas jomā ietvara prioritātēm.
Rādītājs
4.1. Pašvaldība īsteno aptaujas un pētījumus, lai
apkopotu un iegūtu informāciju par
jauniešiem pašvaldībā un darbu ar jaunatni
4.2. Nodrošināta brīvā laika lietderīgas
izmantošanas piedāvājuma un pieprasījuma
izpēte
4.3. Jauniešiem ir pieejama informācija
(informatīvi materiāli, mājas lapas,
organizētie informatīvie pasākumi) par
jauniešu iespējām pašvaldībā (tajā skaitā par
brīvprātīgā darba iespējām, neformālo
izglītību, brīvā laika izmantošanu, projektu
iespējām, sociālajiem jautājumiem),
līdzdalības iespējām pašvaldības darbā, t.sk.
lēmumu pieņemšanā;

Atbilstība
Daļēji

Nepieciešamā informācija rādītāja atbilstības vērtēšanai
Skatīt 2.6.

Nē
Jā

•
•
•
•
•
•
•
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ABJC mājas lapā www.abjc.lv publicē informāciju par aktuāliem
pasākumiem, projektiem, ir apkopota un publicēta informācija par
brīvprātīgā darba iespējām.
ABJC ir aktīvs sociālajos tīklos ar kontu Twitter, Facebook, Draugiem.lv,
Instagram, Youtube.
Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā
Jauniešiem publicē aktuālu informāciju jauniešiem.
Pašvaldības informatīvais izdevums „Alūksnes Novada Vēstis” iznāk 1
reizi mēnesī, kur tiek publicēta informācija arī par jauniešu aktivitātēm.
Portālā „Alūksniešiem.lv” ir sadaļa Jauniešiem.
MJIC „Pa GALMS” darbojas jauniešu informācijas punkts, kur atrodami
materiāli, pieejamas konsultācijas par līdzdalību, neformālo izglītību,
projektu veidošanu un iesaistīšanos tajos, brīvprātīgo darbu un tml.
Regulāri jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem uz e-pastu tiek
nosūtītas aktuālas ziņas (jauniesi.abjc@gmail.com).
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•
•
•
4.4. Izstrādāts konsultatīvais mehānisms, nosakot
kur un kādā gadījumā jaunietim ir iespēja
saņemt nepieciešamo informāciju,
konsultācijas un palīdzību
4.5. Pašvaldības portālā izveidota sadaļa
jauniešiem (www.pasvaldiba.lv / jaunatne),
kur ietverta aktuālā informācija par
pašvaldības darbu ar jaunatni vai pašvaldība
izveidojusi un uztur jauniešu interneta
portālu sadarbībā ar jauniešiem vai jaunatnes
organizācijām
4.6. Pašvaldības darba ar jaunatni interneta
resursos ir iespēja uzdot jautājumus, izteikt
priekšlikumus un saņemt atbildes par
jauniešiem interesējošiem jautājumiem
4.7. Regulāri izveidota darbā ar jaunatni iesaistīto
personu elektroniskā ziņu lapa
4.8. Regulāri apkopota informācija par pašvaldībā
esošajām jaunatnes organizācijām un
jauniešu iniciatīvu grupām
4.9. Vietējos masu medijos atspoguļota
informācija par aktualitātēm jaunatnes
politikā

Informatīvie materiāli pieejami skolās, bibliotēkās, biedrībā „Alūksnes
NVO atbalsta centrs”.
ABJC darbinieki pēc uzaicinājuma apmeklē skolas un stāsta par neformālo
izglītību, brīvprātīgo darbu, informācijas ieguves vietām.
Jebkāda veida infromācija ir pieejama pagastos uz afišu stendiem, kā arī
liela daļa pagastu, apsverot ieinteresēto loku, informāciju par aktuālo
nodod personīgi.

Nē

Jā

Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļa Jauniešiem.
ABJC mājas lapa www.abjc.lv un ABJC sociālajos tīklos Twitter, Facebook un
Draugiem.lv

Daļēji

Šāda iespēja pastāv sociālajos tīkos – Twitter, Facebook, Draugiem.lv vai rakstot
uz pašvaldības vai ABJC e-pastu.
E-pasts jauniešiem: jauniesiem.abjc@gmail.com

Nē
Jā
Jā

ABJC 1 reizi gadā apzina jauniešu iniciatīvu grupas. Tāpat tiek sekots līdzi
Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu dalībnieku darbībai arī pēc projekta
īstenošanas.
Regulāri par jauniešu aktivitātēm raksta laikraksts „Malienas Ziņas”, „Alūksnes
ziņas”, informācija tiek publicēta portālos http://aluksniesiem.diena.lv/ .
Informācija par notikušām un plānotām aktivitātēm tiek publicēta pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis”.
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4.10. Pašvaldības gada pārskatos ir atspoguļota
informācija par darbu ar jaunatni un
jaunatnes politikas attīstību
4.11. Tiek uzturēti interneta sabiedriskā
pieslēguma punkti publiskās vietās, kas ir
pieejami jauniešiem

Jā
Jā

4.12. Pašvaldībā ir pieejami dati par jaunatni
vecumā no 13-25 gadiem
4.13. Citi pašvaldības pasākumi

Informācija par darbu ar jaunatni daļēji tiek apkopota Izglītības pārvaldes
Gadagrāmatā.
•

Alūksnē datori ar interneta pieslēgumu publiski pieejami Alūksnes pilsētas
bibliotēkā, MJIC „Pa GALMS”.
• Wi-Fi brīvi pieejams Alūksnes pilsētas bibliotēkā un tās tuvākajā teritorijā,
pie Alūksnes tūrisma informācijas centra, pie Alūksnes novada
Sabiedrības centra, Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas
apkārtnē un Alūksnes Kultūras centrā un tā tuvākajā apkārtnē.
• Katrā pagastā internets pieejams bibliotēkā ar datoriem, bibliotēkas
teritorijā 24h diennaktī pieejams Wi-Fi. Zeltiņos Wi-Fi pieejams arī pie
tautas nama un pagasta pārvaldes, Ilzenē arī SKIM „Dailes”, Jaunannā arī
skolā, drīzumā arī Pededzes pamatskolā.
Dati netiek īpaši regulāri apkopotu, bet pieejami dažādās iestādēs.

5. Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā un dalība jaunatnes organizācijās vai jauniešu iniciatīvu grupās
Jauniešu līdzdalība un dažādas iniciatīvas ir viens no galvenajiem jaunatnes politikas rādītājiem. Pašvaldības, nodrošinot jauniešu līdzdalību un
iniciatīvu īstenošanas iespējas, pirmkārt, tiek veicināta jauniešu izaugsme, un otrkārt, tiek mazināta jauniešu antisociāla uzvedība. Tāpat jauniešu
līdzdalības un iniciatīvu atbalsts veicina ne tikai jauniešu izaugsmi, bet arī pašvaldības attīstību, ņemot vērā, ka jaunieši bieži vien var nākt klajā
ar inovatīviem un radošiem risinājumiem dažādām problēmām. Tāpat arī viens no principiem Eiropas Savienības sadarbības ietvara jaunatnes
politikas jomā ir „nekas par jauniešiem bez jauniešiem”. Pašvaldības savā darbībā nodrošina jaunatnes organizācijām un jauniešu iniciatīvu
grupām iespēju iesaistīties jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu apspriešanā pirms to pieņemšanas5.
Rādītājs
5.1. Veikti pasākumi jaunatnes organizāciju un
jauniešu iniciatīvu grupu veidošanās
sekmēšanai
5

Atbilstība
Jā

Nepieciešamā informācija rādītāja atbilstības vērtēšanai
• ABJC
o regulāri strādā ar skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem;
o organizē apmācības par komunikāciju, līderību, projektu veidošanu;

Jaunatnes likuma 5.panta otrā daļa
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o popularizē savu darbību un jauniešu grupu aktīvu līdzrbošanos;
o atbalsta jauniešu iniciatīvas novadā;
o veicina un atbalsta jauniešu dalību nacionāla un starptautiska mēroga
pasākumos.
•
•

5.2. Pašvaldībā darbojas jauniešu iniciatīvu
grupas (skolēnu un studentu pašpārvaldes,
jauniešu klubi, jauniešu domes utt.)

Jā

Pašvaldība finansē Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.
JKP sadarbībā ar pašvaldību, ABJC u.c. partneriem organizējusi jauniešu
forumus Liepnas, Pededzes, Mārkalnes, Veclaicenes un Jaunannas
jauniešiem, kā rezultātā jauniešu savos pagastos veido iniciatīvu grupas.

Alūksne – Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvā padome, AVĢ 7.-9.klases
skolēnu dome, 10.-12.klases ministru kabinets, ANV skolēnu pašpārvalde,
brīvprātīgo jauniešu grupa MJIC “Pa GALMS” (7), 10 kW radošo citronu (13),
Alūksnes un Apes novada fonda Jauniešu ideju laboratorija (AANF JIL) (10),
Jaunsardze
Maliena – skolēnu pašpārvalde (8).
Ziemeri – skolēnu pašpārvalde, 29.Ziemeru mazpulks.
Ilzene – skolēnu pašpārvalde, 867.Ilzenes mazpulks, daļēji biedrība „Ilzenes
attīstībai”.
Jaunalūksne – Bejas pamatskolas skolēnu pašpārvalde, Mazpulks
Jaunanna – skolēnu pašpārvalde (10), jauniešu klubs „Tikšķis” (10).
Pededzes – skolēnu pašpārvalde (10), jauniešu deju kolektīvs (20), kas darbojas
arī kā iniciatīvu grupa.
Mārkalne – skolēnu pašpārvalde (7), jauniešu grupa „Es Tu Mēs” (6).
Zeltiņi – sporta klubs „Zeltiņi”.
Veclaicene – apmēram 10 aktīvu jauniešu grupa “Rising Korneti” (kopā ar
Jaunlaicenes jauniešiem).
Alsviķu pagasts – Strautiņu pamatskolas skolēnu pašpārvalde (11), Mazpulks
Strautiņos (28), “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālā struktūrvienība
skolēnu pašpārvalde.
Liepna – Liepnas vidusskolas skolēnu pašpārvalde, Liepnas internātpamatskolas
skolēnu pašpārvalde, Mazpulks, Liepnas jauniešu saime (25).
Jaunlaicene – skolēnu pašpārvalde, Jaunsardze.
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Mālupe – skolēnu pašpārvalde.
Anna, Kalncempji – nav.
•
•
•
•

5.3. Veiktas konsultācijas ar jauniešiem, tajā
skaitā īstenoti pasākumi, lai risinātu
problēmas ar jauniešu piedāvātiem
inovatīviem problēmu risinājumiem.

Jā

•
•
•

5.4. Pašvaldības savā darbībā nodrošina jaunatnes Jā
organizācijām un jauniešu iniciatīvu grupām
iespēju iesaistīties jaunatnes politiku un
jauniešu dzīvi ietekmējošu lēmumu
apspriešanā pirms to pieņemšanas.

•

5.5. Pašvaldības organizē godināšanas
pasākumus savas teritorijas jaunatnes
organizācijām un aktīvākajiem jauniešiem
vai arī godina savas pašvaldības aktīvākos

•

Jā

•
•

•
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Skolēnu pašpārvaldes lielākoties darbojas skolas iekšienē, organizē
skolas kultūras, sporta pasākumus, iesaistās kārtības nodrošināšanā
skolā, uzlabo vidi.
Mazpulki darbojas ar dažādu vides, uzņēmējdarbības pamatu,
lauksaimniecības u.c. projektu īstenošanu.
AANF JIL nodarbojas ar labdarību.
Pārējās minētās biedrības un jauniešu iniciatīvu grupas galvenokārt
līdzdarbojas sporta, kultūras dzīves veidošanā, jauniešu pasākumu un
starppaaudžu sadarbības pasākumu organizēšanā.
Pašvaldības darbinieki uzrunā ABJC, jauniešu grupas atsevišķu jautājumu
risināšanā.
JKP rīkotajos pagastu jauniešu forumos pagastu darbinieki un jaunieši
kopīgi izstrādājuši dažādus vajadzībām un apstākļiem atbilstošus
problēmu risinājumus.
Novada pagastos konsultācijas notiek dažādi – gan individuālas sarunas,
gan jauniešu grupu tikšanās, sanāksmēs ar pagasta darbiniekiem.
Atsevišķos pagastos konsultācijas nenotiek, jo tiek uzskatīts, ka nav
aktīvu jauniešu.
JKP pēc aicinājuma un pašu iniciatīvas izsaka viedokli par dažādiem
jautājumiem.
Jauniešiem ir iespēja tikties ar domes deputātiem un speciālistiem.
Ar problēmām vai priekšlikumiem jauiešiem ir iespējams griezties pie
JKP, ABJC, pie domes deputātiem.
Pašvaldība katru gadu ar naudas prēmijām godina skolēnus par labām
sekmēm, olimpiāžu un valsts konkursu uzvarētājus, sportistus.
Konkurss „Es sabiedrībai un Latvijai” 2008., 2010., 2013. gadā.
Godināšana tiek organizēta katru 2.-3.gadu. Tiek godināti iedvesmojošie
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jauniešus citu svinīgu pasākumu ietvaros
(piemēram, pilsētas svētkos).

5.6. Pašvaldība veicina jauniešu pieredzes
apmaiņas aktivitātes jaunatnes politikas jomā
(piemēram, vietējā, reģionālā, nacionālā vai
starptautiskā mērogā).

novada jaunieši, kurus piesaka sabiedrība (NVO, skolas, pašvaldība u.c.)
Konkurss „Es-brīvprātīgs Alūksnes novadā” 2014.gadā. godināti
brīvprātīgie jaunieši un jauniešu grupas, kuri piesaka paši sevi vai
jauniešus piesaka kāda organizācija, iestāde.
• Kopš 2001.gada Jaunannas pagastā godina aktīvos pagasta iedzīvotājus,
arī jauniešus.
• Pededzē ik pēc 2 gadiem notiek pilngadības svētki.
• Skolās jaunieši tiek godināti par labām sekmēm un aktīvu dalību skolas
dzīves veidošanā.
Vietējā līmenī – JKP rīkotie jauniešu forumi pagastos, vairākas reizes mācību
gada laikā Alūksnes un Apes novada skolēnu pašpārvaldes tiekas, lai dalītos
pieredzē, apmainītos ar idejām pašpārvalžu darbības uzlabošanai, 2014.gadā
projekta „Tālāk par sevi ietvaros” jaunieši no Jaunannas, Mārkalnes, Pededzes,
Liepnas, Veclaicenes un Alūksnes apmeklēja viens otra organizētus pasākumus
un tikās Vēlajās brokastīs, kur dalījās ar labās prakses piemēriem. Tāpat pagasti
atbalsta jauniešu savstarpējo sadarbību, ja tiek izrādīta iniciatīva.
Reģionālā līmenī – ABJC, pašvaldība un JKP veicina un nodrošina jauniešu
dalību forumos, konferencēs un citos līdzīgos pasākumos.
Nacionālā līmenī – veicina un nodrošina jauniešu dalību nacionālās konferencēs,
forumos, semināros un tml.
Starptautiskā līmenī – ABJC veicina un nodrošina jauniešu iesaistīšanos
starptautiskos jauniešu apmaiņas projektos, Eiropas Brīvprātīgajā darbā,
starptautiskās apmācībās un tml.
•

Jā

2014.gadā Alūksnes un Apes novada skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas
brauciens uz Valmieru, dalība biedrības „Next” projektā „TUESI.LV”, Vidzemes
jauniešu forums „Ievirzi Vidzemi!”, Eiroreģiona diena Valkā, jauniešu
sadraudzības pasākums MJIC „Pa GALMS” (Alūksnes, Apes un Jaunpiebalgas
jaunieši), Strukturētā dialoga informatīvais seminārs Alūksnē, EBD projekts
„EVS-nes” ABJC u.c.
2015.gadā Strukturētā dialoga reģionālā konference Valmierā, Alūksnes un Apes
novada skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas brauciens uz Valku un Valgu
Igaunijā, jauniešu sadraudzības pasākums Viļakas novadā, Gulbenes novada
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5.7. Organizēti ikgadēji forumi, jaunatnes
nedēļas, konferences darbā ar jaunatni
iesaistītajām personām, iesaistot jaunatnes
organizācijas vai jauniešu iniciatīvu grupas

Jā

5.8. Pašvaldība īsteno projektus sadarbībā ar
jaunatnes organizācijām vai jauniešu
iniciatīvu grupām

Jā

5.9. Pašvaldības deputāti iniciē vai piedalās
diskusijās ar jauniešiem par darba ar jaunatni
jautājumiem

Jā

5.10. Jaunatnes organizāciju pārstāvji ir iekļauti
komisiju un darba grupu sastāvā, kur tiek
izskatīti jaunatnes politiku ietekmējoši

Daļēji

projekts “Minies Globāli”, starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts
„PEANUT”, EBD projekts Horvātijā u.c.
• Alūksnes novada jauniešu forumi notikuši 2009. un 2012.gadā. Nākamais
plānots 2016.gada sākumā.
• 2014.gadā notikuši 3 jauniešu forumi novada pagastos, 2015.gadā 1
jauniešu forums un tiek turpināta to organizēšana.
• 2014.gadā noticis kopīgs skolēnu pašpārvalžu pārstāvju jauniešu,
konsultantu un skolu direktoru seminārs, 2015.gada pavasarī – konference
par skolēnu pašpārvalžu lomu skolās.
• 2011.gadā notikušas 2 „Kafijas ar politiķiem”, 2015.gadā 1 „Kafija ar
politiķiem”.
• 2013.gadā projekts „NE-SALIEDĒTIES” (inventāra iegāde āra
pasākumu rīkošanai, 5 dažādi jauniešu organizēti pasākumi MJIC „Pa
GALMS” pagalmā), projekts „Lēciens iespējās!”, ko īstenoja jauniešu
klubs „The Others” sadarbībā ar ABJC.
• 2014.gadā projekts „Tālāk par sevi” (5 radošās darbnīcas un apmācības
sadarbībā ar 5 pagastu jauniešiem, 1 jauniešu organizēts pasākums katrā
no 5 pagastiem), projekts „Iepazīsti Eiropu Alūksnē”, ko īstenoja
iniciatīvu grupa „10 KW radošo citronu” sadarbībā ar ABJC.
• 2015.gadā projekts „Daru pats.Daru citam.” (pagastu jauniešu līdzdalība
Alūksnes jauniešu dienā, 2 apmācības par radošumu, radošu vidi, tās
veidošanu un praktisko projektu veidošanu, 4 pagastos jauniešu īstenoti
vides uzlabošanas projekti).
Deputāti piedalās jauniešu forumos, „Kafijā ar politiķiem”.
• 2 Alūksnes novada jauniešu forumi 2009. un 2012.gadā.
• 3 jauniešu forumi novada pagastos 2014.gadā ar turpinājumu 2015.gadā.
• 2 „Kafijas ar politiķiem” 2011.gadā.
• 1 „Kafija ar politiķiem” 2015.gadā.
JKP pārrunā jautājumus un sniedz savus ieteikumus.
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jautājumi
5.11. Citas darbības, kas veicina jauniešu
līdzdalību un iniciatīvu īstenošanu.

Nē

6. Jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana
Pašvaldības atbalsts jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai ir būtisks uzdevums, kas jāīsteno pašvaldībai, jo jauniešu bezdarbības rezultātā
var tikt veicinātas tādas negācijas kā jauniešu antisociāla uzvedība, noziedzība, atkarības problēmas un citas pašvaldības attīstībai nevēlamas
parādības. Jaunatnes politikas kontekstā lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas ir jauniešu ārpus formālās izglītības, ģimenes un darba tirgus
aktivitātes ar mērķi veicināt jauniešu personības izaugsmi, piemēram, jauniešu brīvprātīgais darbs vai neformālā izglītība. Jaunatnes brīvā laika
kvalitatīvai izmantošanai ir būtiski, lai jauniešiem neatkarīgi no mantiskā stāvokļa būtu iespējas īstenot savas intereses kultūras, sporta,
neformālās izglītības un citās jomās, kā arī uzturēt pozitīvus savstarpējos sociālos kontaktus, kas balstīti uz kopīgiem sociāli atbalstāmiem
mērķiem un interesēm. Jauniešiem iesaistoties dažādās aktivitātēs savā brīvajā laikā, svarīgi attīstīt jauniešu iemaņas un prasmes, lai ļautu
jauniešiem nākotnē iekļauties darba tirgū, veidot ģimenes un kļūt par pilnvērtīgiem un aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem. Tādējādi
pašvaldības atbalsts jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai ir ne tikai jauniešu, bet arī pašvaldības attīstības interesēs. Šīs sadaļas mērķis ir
radīt pārskatu par pašvaldības atbalstu un līdzdalību jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanā. Valsts un pašvaldības
veicina jauniešu neformālo izglītību, brīvprātīgo darbu, fiziskās aktivitātes un iesaistīšanos kultūras dzīvē kā būtiskus brīvā laika lietderīgas
izmantošanas veidus6.
Rādītājs
6.1. Pašvaldība organizē nometnes jauniešiem, jo
īpaši jauniešiem ar mazākām iespējām

Atbilstība
Daļēji

•
•

6.2. Pašvaldības īsteno pasākumu kopumu
jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai,
piemēram, atbalsta organizācijas, kas veicina
6

Jā

•

Jaunatnes likuma 8.panta pirmā daļa
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Nepieciešamā informācija rādītāja atbilstības vērtēšanai
Bērnu fonda Alūksnes nodaļa 1 reizi gadā organizē nometni bērniem ar
kādām ierobežotām iespējām līdz 15 gadu vecumam (piemēram,
audžuģimeņu bērni, bērni ar invaliditāti).
Sociālais dienests iespēju robežās nodrošina bērnu/jauniešu dalību
nometnēs (var apmaksāt dalības maksu). 2015.gadā apmaksāta 1 jaunieša
dalība nometnē.
Alūksnes pilsētā darbojas dienas aprūpes centrs “Saules stars” (sociālā
dienesta struktūrvienība) cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Pārsvarā apmeklētāji ir jaunieši.
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sociālās atstumtības mazināšanos

6.3. Pašvaldība veicina jauniešu neformālās
izglītības iespējas, atbalstot un popularizējot
jauniešu neformālās izglītības projektus un
pasākumus, tajā skaitā atbalstot informatīvu
pasākumu īstenošanu skolās par jauniešu
neformālo izglītību

Darba laiks 8.00-17.00
Pašvaldība noteikts līdzmaksājumu par pakalpojumu, atkarībā no ģimenes
ienākumu līmeņa.
Centrā tiek piedāvāta gan aprūpe, gan dažādas nodarbības apmeklētājiem.
• Novadā darbojošās NVO var saņemt līdzfinansējumu kādam
projektam/pasākumam, ko izmanto arī biedrības, kas strādā ar jauniešiem
atstumtības mazināšanai.
• Biedrība “Saulstariņi“, kas atbalsta bērnu un jauniešus ar īpašām
vajadzībām un viņu ģimenes, pēc pieprasījuma saņem atbalstu no
pašvaldības (transports, telpas, cilvēkresursi projektos).
Jā

ABJC no budžeta līdzekļiem, Izglītības pārvaldes darbam ar jaunatni
paredzētajiem līdzekļiem un dažādu projektu līdzekļiem nodrošina regulāru
neformālās izglītības aktivitāšu piedāvājumu.
Projekti:
• 2013.gadā projektā “NE-SALIEDĒTIES” paralēli aprīkoja iegādei,
organizēts video konkurss, informatīva tikšanās ar ASV vēstniecības
pārstāvi u.c. pasākumi.
• 2014.gadā projektā “TU.ESI.LV” notikusi jauniešu un jauno uzņēmēju
iedvesmas tikšanās un Jauniešu uzņēmējdarbības forums startam, vidēji
30 dalībnieki (sadarbībā ar biedrību “NEXT”).
• 2014.gadā projektā “Radi Rādi Latviju” žurnālistikas un mediju
apmācības, 20 dalībnieki (sadarbībā ar biedrību “Avantis”).
• 2014.gadā projektā “Tālāk par sevi” notikušas 5 apmācības un darbnīcas
jauniešiem Alūksnē, Mārkalnē, Pededzē un Jaunannā, vidēji 15 dalībnieki
• 2015.gadā projektā “Daru pats.Daru citam.” notikušas 2 vairāku dienu
apmācības jauniešiem Alūksnē un Ilzenē,vidēji 23 dalībnieki
Pasākumi (pašvaldības finansējums)
2013. – 2015.gads:
• 6 semināri skolēnu pašpārvalžu un pārstāvjiem
• 2 peredzes apmaiņas brauciens skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem
20
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•
•
•
•
•
•
6.4. Pašvaldība atbalsta izglītojošu semināru
organizēšanu jauniešiem (piemēram,
seminārus jauniešu domei)
6.5. Pašvaldība atbalsta jauniešu brīvprātīgo
darbu, nodrošinot jauniešiem brīvprātīgā
darba iespējas pašvaldībā

2 vairāku dienu apmācības skolēnu pašpārvalžu un iniciatīvu grupu
jauniešiem
2 kopīgi pasākumi skolu direktoriem un skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem
1 nometne jauniešiem (nometņu konkurss)
4 jauniešu forumi pagastos
1 apmācības pagastu jaunatnes lietu koordinatoriem kopā ar jauniešiem
Vel vairāki pasākumi, tikšanās, darbnīcas, apmācības jauniešiem ABJC
un pagastos

Jā
Skatīt 6.3.
Jā

•
•
•
•
•
•
•

6.6. Pašvaldība atbalsta jauniešu brīvprātīgā
darba organizētājus (jaunatnes organizācijas,
pašvaldības iestādes, komersantus utt.)

Jā

6.7. Pašvaldība iesaista jauniešus sabiedriski

Jā

•
•

Jaunieši kā brīvprātīgie tiek aicināti darboties lielos novada pasākumos
(2015.gadā Puķu draugu saiets, Alūksnes pilsētas svētki, Muzeju nakts
u.c.)
ABJC nodarbija vairākus brīvprātīgos jauniešus dažādu pasākumu,
nometņu un nodarbību bērniem un jauniešiem nodrošināšanā.
Annā, Jaunannā, Ziemeros, Jaunalūksnē, Pededzē, Mārkalnē piedāvā
iespēju darboties tautas namā, dažādu pasākumu organizēšanā un
vadīšanā.
Ilzenē, Alsviķos un Mālupē darbojas tiesnešu lomās sporta pasākumos.
Pēc pašu iniciatīvas organizē un darbojas talkā.
Pededzē brīvprātīgā darba iespēas piedāvā biedrība „Pededzes nākotne”.
Alsviķos kultūras nams tika organizējis jauniešu brīvprātīgo darbulabiekārtoja sporta laukumu Alsviķos.
Alūksnes novada pašvaldība ar telpām atbalsta NVO pilsētā (Alūksnes
novada Sabiedrības centrs) un pagastos.
2 reizes gadā tiek piešķirts līdzfinansējums NVO kādiem sabiedriski
nozīmīgiem projektiem un pasākumiem.

Alūksne – talkas regulāri organizē skolas, jaunieši līdz ar visiem iedzīvotājiem ir
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lietderīgā darbā un kopējās iedzīvotāju
iniciatīvās (piemēram, talkas)

aicināti piedalīties Lielajā talkā
Malienas – Piedalās skolas rīkotājas talkās
Anna – Iesaista dažādās talkās (9 jaunieši)
Kalncempji – Jaunieši iesaistās pagasta rīkotajās talkās (6 cilvēki)
Ilzene – Tiek iesaistīti tikai piemiņas vietu labiekārtošanās un izveidošanā, jo esot
maza atsaucība
Jaunanna – Gada laikā notiek dažādi 2-3 pasākumi (25-30 jaunieši)
Pededze – Jaunieši iesaistās skolas apkārtnes sakopšanā, gan Lielās un citu talku
laikā, ir rīkotas Ķuršu kapsētas un Boiņicas karjera peldvietas sakopšana (20-50
jaunieši)
Zeltiņi – Notiek vismaz 3 pasākumi gadā
Veclaicene – Lielā talka, Dabas pārvaldes takas, pagasta pasākumi (4-10 cilvēki)
Alsviķi – Ja tiek uzrunāti, tad atsaucas daži cilvēki
Liepna – Iesaista sporta laukuma tribīņu krāsošanā, atpūtas vietas sakopšanā u.c.
(~30 cilvēki)
Jaunlaicene – Iesaista dažādos pasākumos
Mālupe – Iesaistās pavasara talkā (5-10 jaunieši)
Ziemeri – Uzskata, ka nav atsaucības no jauniešu puses
Pagastu jauniešu grupas iniciējušas un īstenojušas vairākus labiekārtošanas
projektus Veclaicenē un Jaunlaicenē, Ilzenē, Mārkalnē, Jaunannā (soliņi un
atpūtas vietas, dabas un tūrisma takas, apstādījumi, sporta laukumu
labiekārtošana).

6.8. Pašvaldības īstenotie pasākumi brīvā laika
lietderīgai izmantošanai un jaunatnes
politikas infrastruktūra ir piemērota
jauniešiem ar mazākām iespējām

Jā

•
•
•

•
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Tiek uzturēts MJIC “Pa GALMS”.
Jaunatnes lietu koordinatori 3 pagastos (2015.gadā) kopā ar jauniešiem
plāno un veido brīvā laika lietderīgas pavadīšanas piedāvājumu.
Pašvaldības projektu “Tālāk par sevi” un “Daru pats.Daru citam.” laikā
jauniešiem no pagastiem tika nodrošināts transports uz darbnīcām un
apmācībām. Parasti darbnīcās un apmācībās tiek nodrošināti visi
nepieciešamie materiāli un ēdināšana.
Jauniešiem paredzētie un jauniešu rīkotie pasākumi (darbnīcas,
apmācības, sacensības, konkursi utt.), kas finansēti no projektu un
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pašvaldības līdzekļiem, parasti ir bezmaksas, līdz ar to pieejami ikvienam.
6.9. Nodrošina interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības programmu
pieejamību, iesaistīšanos novada un valsts
mēroga pasākumos

Jā

Interešu izglītības programmām Izglītības pārvalde katru gadu rīko konkursu un
šīs programmas tiek apstiprinātas uz gadu.
2015.gads
Profesionālās un interešu izglītības piedāvājumu nodrošina šādas iestādes:
• Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta, 7 sporta veidi (dalībnieku
skaits 2015 – 432; 2014 – 358; 2013 - 326)
• Alūksnes Mākslas skola (dalībnieku skaits 2015 – 171; 2014 – 182; 2013
- 156)
• Alūksnes Mūzikas skola, 13 specializācijas (dalībnieku skaits 2015 – 307;
2014 – 316; 2013 - 299)
• Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola
Interešu izglītības piedāvājums pieejams šādās iestādē:
• visās vispārizglītojošajās skolās
• ABJC (2013./2014./2015.m.g. 13 programmas, 629 dalībnieki,
2014./2015.m.g. – 15 programmas)
2015./2016.mācību gadā visā novadā darbojas 95 no valsts un pašvaldības
finansētas interešu izglītības programmas (neietilpst 3 ABJC pašfinansētas
programmas).
Ikviena no minētajām iestādēm nodrošina bērnu un jauniešu dalību novada un
valsts mēroga pasākumos.

6.10. Pašvaldība organizē sporta aktivitātes

Jā

Novadā pieejami dažādi sporta veidi, dažādos vecumos. Lai sekmētu dažādu
paaudžu sportisko aktivitāti, darbojas dažādu sporta veidu klubi, un kopā ar
pašvaldību organizē regulāras aktivitātes visa gada garumā.
• Izglītības pārvaldes rīkotas Alūksnes un Apes novada skolu jaunatnes
sporta spēles (ilgst visu mācību gadu dažādos sporta veidos);
• Pašvaldības un sporta klubu organizēti tradicionāli un ikgadēji sporta
pasākumi, kur var piedalīties ikviens iedzīvotājs (Sporta pasākumu
kalendārs pieejams www.aluksne.lv)
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o ziemas slēpojums 1x gadā
o basketbola, volejbola, florbola, mini futbola, galda tenisa (vidēji 30
dalībnieki), hokeja čempionāti
o Parka skriešanas seriāls (pavasaris), vidēji 70 dalībnieki katrā kārtā
o pludmales volejbola čempionāts
o orientēšanās sacensības “Horizonts” (pavasaris - rudens)
o Ghetto Games (1-2 reizes vasarā)
o skriešanas seriāls “Mizojam ka prieks” (Zeltiņu pagasts)
o riteņbraukšanas sacensības “Līkloči papardēs” (Ilzenes pagasts).
• Sporta klubi sadarbībā ar pašvaldību organizē arī specifiskāku, ne visiem
pieejamu, sporta veidu sacensības (loka šaušana, ralliji, ūdens motosporta
Eiropas čempionāti, džudo turnīrs, poverliftinga čempionāts, snovborda
pasākums)
• Klubs “Četras Buras” piedāvā aprīkojumu un apmācību burāšanā
Alūksnes ezerā
• Interešu izglītības pulciņi bērniem un jauniešiem – sporta dejas, sporta
spēles, ielu vingrošana, vieglatlētika, basketbols, džudo, vispārējā fiziskā
sagatavotība u.c.
6.11. Pašvaldība organizē bezmaksas vai dotē
kultūras pasākumus un aktivitātes, nodrošina
saturisko pulciņu un iniciatīvu grupu darbību

Jā

Alūksne – regulāri notiek jauniešu auditorijai un plašai auditorijai domāti
kultūras, līdzdalību veicinoši, izglītojoši pasākumi bez maksas vai par simbolisku
samaksu, darbojas kori, teātra studijas, vokālie ansambļi, deju kolektīvi, sporta
klubi (Alūksnes Kultūras centrs, ABJC, Alūksnes muzejs, Alūksnes bibliotēka,
NVO u.c.)
Kalncempji – Tiek rīkotas atsevišķas aktivitātes Sabiedriskā centra darbības
ietvaros
Ziemeri – Pamatskolā ir pieejami dažādi interešu pulciņi, Māriņkalna tautas nams
piedāvā iesaistīties sieviešu vokālajā ansamblī, folkloras grupā, korī,
amatierteātrī, 29. Ziemeru mazpulkā
Ilzene – Florbola pulciņš/ treniņi (12 jaunieši), jauniešu vasaras noslēguma
pasākums (10 jaunieši)
Jaunalūksne – Pagastā ir vairākas interešu grupas, kuras iespēju robežās tiek
finansētas
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Jaunanna – Jauniešiem tiek piedāvāta iespēja dejot deju kolektīvā, dziedāt
vokālajā ansamblī, darboties teātra pulciņā, iespēja apmeklēt pasākumus saistībā
ar deju, mūziku, teātri, mākslu
Pededze – Tiek organizēti pasākumi jauniešiem, 12 pasākumi ar kopumā ap 300
dalībniekiem, tautas namā darbojas jauniešu deju kolektīvs (ap 20 dalībniekiem,
nodarbības vidēji 1 reizi nedēļā), pamatskolā darbojas 7.-9. klašu deju kolektīvs
(16 dalībnieki)
Mārkalne – Tiek organizēti kopumā 8 pasākumi jauniešiem, kopumā ap 100
dalībniekiem
Zeltiņi – Tiek nodrošināts jauniešu pasākums pirms skolas
Veclaicene – Jaungada pasākumi, sporta diena Veclaicenē, jauniešu grupas
“Rising Korneti” organizētās aktivitātes
Alsviķi – Ja kāds jaunietis palīdz sabiedriskajā dzīvē, tad ieeja kādā no
pasākumiem tiek piedāvāta bez maksas
Liepna – Jauniešu deju kolektīvs, florbols, volejbola sekcija
Jaunlaicene – tiek piedāvāta iespēja darboties
Mālupe – Rokdarbnieču pulciņš (5 dalībnieki)
Maliena, Anna – Netiek piedāvāta šāda iespēja
6.12. Pašvaldība iesaistījusies starptautiskās
jaunatnes struktūrās (tīklos – piemēram
UBC, BSSSC) vai projektos jaunatnes
politikas jomā

Nē

7. Jauniešu sociālā aizsardzība
Pašvaldībām ir jānodrošina jauniešiem sociālie pakalpojumi, papildus tam pašvaldībās ir jāveicina jauniešu sociālā iekļaušanās, īpaši jauniešu no
sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām. Tas ir, pašvaldībai ir nepieciešams veikt īpašas aktivitātes, kuru mērķgrupa ir jaunieši ar
mazākām iespējām, tādējādi veicinot atstumtības mazināšanos. Sociālās atstumtības mazināšana un jauniešu ar mazākām iespējām sociālās
iekļaušanas veicināšana ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm, īpaši būtiski tas ir tieši jaunatnes politikas ietvaros, ņemot vērā jauniešu
vecumposma specifiskās īpašības, kā arī jauniešu nepieciešamību integrēties sabiedrībā. Sadaļas mērķis ir pārskats par pašvaldības aktivitātēm
sociālās atstumtības mazināšanai, kā un vai tiek veicināta jauniešu iekļaušanās, kāds ir pašvaldības atbalsts jauniešiem ar mazākām iespējām.
Rādītājs

Atbilstība

Nepieciešamā informācija rādītāja atbilstības vērtēšanai
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7.1. Pašvaldībā ir izveidota atbalsta sistēma
jaunajām ģimenēm krīzes situācijās,
piemēram, ģimenes atbalsta vai krīzes centri
vai tiek nodrošināta palīdzība nokļūšanai uz
tuvākajiem krīzes centriem.
7.2. Pašvaldība sniedz atbalstu jauniešiem un
viņu izveidotajām jaunajām ģimenēm, tajā
skaitā mājokļa jautājumos.
7.3. Pašvaldība apzina riskus, kas ietekmē
jauniešu sociālo drošību

Jā

Tiek piešķirti pakalpojumi krīzes centros bērniem un pieaugušām personām,
kuras cietušas no vardarbības. Tiek nodrošināts transports nokļūšanai uz
pakalpojumu sniegšanas vietu. Konsultācijas sniedz sociālie darbinieki un
psihologs.

Jā

26.08.2010. saistošie noteikumi Nr.36/2010 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Alūksnes novadā”

Daļēji

7.4. Pašvaldība sniedz sociālos pakalpojumus un Jā
pabalstus jauniešiem, kas ir papildus likumos
un Ministru kabineta noteikumos noteiktajām
obligātajām prasībām

7.5. Pašvaldības iestādes ir pieejamas jauniešiem
ar kustību traucējumiem.

Daļēji

7.6. Pašvaldībā ir nodrošināts vismaz viens
sociālā darba speciālists uz 1000
iedzīvotājiem. Pašvaldībās ar iedzīvotāju
skaitu virs 3000 iedzīvotājiem – ir izveidots
sociālais dienests, tam ir izstrādāts sociālo

Jā

•

Sociālais dienests un Izglītības pārvaldes atbalsta personāls strādā un
apkopo informāciju tikai par bērniem un jauniešiem, ar ko tieši strādā.
• Valsts Policija 2x gadā apkopo informāciju par nepilngadīgajiem
likumpārkāpējiem.
Vispārēja novadu aptveroša informācija par riskiem netiek apkopota un analizēta.
Alūksnes novada pašvaldības 2011.28.04. saistošie noteikumi Nr.14/2011 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” paredz pabalstu bērna
ēdināšanai, kuru tiesības saņemt personām līdz 21 gada vecumam ēdināšanai
vispārizglītojošo izglītības iestāžu, arodiglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kuru ienākumi
iepriekšējos trīs mēnešos nepārsniedz trūcīguma līmeni, ne lielākā apmērā kā 1,80
EUR dienā.
Vairāk informācija par citiem sociālās palīdzības pabalstiem
28.04.2011. saistošajos noteikumos Nr.14/2011 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Alūksnes novadā” , (www.aluksne.lv)
Iestādes ir daļēji pieejamas, pārsvarā var iekļūt ēku 1.stāvos.
1.-2.stāvs pieejams Alūksnes Kultūras centrā un Alūksnes Māklsas skolā
(pacēlājs).
Pašvaldībā ir izveidots Sociālais dienests. Sociālajā dienestā ir nodrošināts
nepieciešamais sociālā darba speciālistu skaits (1 uz 1000 iedzīvotājiem). Sociālās
jomas attīstības plāns kā sadaļa ir pieejams Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā 2012-2030 gadam, (www.aluksnes.lv) Alūksnes novada attīstības
programmā. Tiek veikta sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšana.
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pakalpojumu attīstības plāns un kvalitātes
novērtēšanas sistēma par pašvaldības
nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem;
7.7. Pašvaldība jauniešiem nodrošina sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus (dienas centri, patversmes
u.c.);
7.8. Tiek veicināta dzimstības uzlabošanās,
materiāli vai kā citādi atbalstot jaunos
vecākus;
7.9. Attīstīti sociālie pakalpojumi jauniešiem, kas
atgriezušies no ieslodzījuma vietām

Jā

Alūksnes novada sociālais dienests jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem
traucējumiem nepieciešamības gadījumā nodrošina sociālās aprūpes dzīvesvietā
pakalpojumu, dienas aprūpes centrā pakalpojumu. Ja personai nav mājokļa, ir
pieejams naktspatversmes pakalpojums. Sīkāka informācija ir pieejama
21.01.2010. Saistošajos noteikumos Nr.5/2010 “Par sociālajiem pakalpojumiem
Alūksnes novada pašvaldībā” (www.aluksne.lv )
23.02.1012. Saistošie noteikumi Nr.8/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības
pabalstu jaundzimušo aprūpei” (www.aluksne.lv )

Jā
Jā

Sociālie darbinieki sniedz konsultācija pieaugušām personām, kuri atgriezušie no
brīvības atņemšanas vietām, dažādu sociālo problēmu risināšanā, piem. dzīvokļa
jautājuma risināšanā, pamatvajadzību nodrošināšanā, dokumentu kārtošanā utml,
Ir iespējams saņemt sociālos pabalstus, naktspatversmes pakalpojumu, psihologa
konsultācijas. Informācija ir pieejama 21.01.2010. Saistošajos noteikumos
Nr.5/2010 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”
(www.aluksnesnovads.lv)

8. Sabiedriskā kārtība un drošība, jauniešu rīcības atbilstība tiesiskām vai tikumiskām normām
Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošu vidi pašvaldības iedzīvotājiem. Praksē liela daļa jaunieši, kuriem netiek
nodrošinātas iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku, it īpaši reģionos ar zemu privātā sektora brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvājumu, lieto
atkarību izraisošās vielas, pulcējas sabiedriskās vietās (pieturās, pie māju kāpņutelpām) un visbiežāk uzvedas antisociāli, traucējot sabiedrisko
kārtību, bieži izdarot likumpārkāpumus. Tāpat pašvaldībai ir nepieciešams veicināt preventīvo darbību drošas vides veidošanā, informējot
jauniešu par viņu tiesībām, pienākumiem, kā arī organizējot preventīvos pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Tādējādi sadaļas
mērķis ir ne tikai radīt pārskatu par pašvaldības noziedzības līmeni un pašvaldības preventīvajām aktivitātēm, bet arī sniedzot iespēju izvērtēt
pašvaldības ieguldījuma darbam ar jaunatni ietekmi uz jauniešu noziedzības rādītājiem pašvaldībā ilgtermiņā pēc atkārtota izvērtējuma
veikšanas.
8.1. Pašvaldība īsteno pasākumu kopumu jauniešu
noziedzības un atkarību mazināšanai

Jā

Valsts Probācijas dienests (VPD) ar tiesas spriedumu sadarbībā ar pašvaldības
iestādēm organizē piespiedu un sabiedriskos darbus. Iesaistītas visas pagastu
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8.2. Veikti pasākumi, lai informētu par antisociālas
uzvedības sekām, jauniešu pienākumiem un
tiesībām
8.3. Pašvaldība veic reidus jauniešu atpūtas vietās,
veikalos sadarbībā ar jauniešiem, jauniešu
iniciatīvu grupām vai jaunatnes organizācijām
8.4. Pašvaldībā kā audzinošā rakstura piespiedu
līdzekli tiek piemērots sabiedriskais darbs
nepilngadīgajiem jauniešiem par huligānismu,
zādzību, krāpšanu u.c.

Jā/Nē

8.5. Īstenotas aktivitātes jauniešu vardarbības
mazināšanai

Jā

Nē

pārvaldes, pašvaldības aģentūra “Spodra”, skolas un NVO.
VPD līdz 2016.gada aprīlim projekta ietvaros ievieš brīvprātīgo līdzgaitnieku
darbību 14-25 gadus veciem jauniešiem – probācijas klientiem (2015.gadā
līdzgaitnieks piesaistīts 1 klientam).
VPD darbinieki informē un vada nodarbības skolēniem un skolotājiem ikgadējā
Izlīguma nedēļā, citās valstiski nozīmīgās dienās. (2015.gadā 5 vizītes skolās)
Valsts Policijas un VPD darbinieki dodas uz skolām pēc skolu uzaicinājuma.
Reidus veicu Valsts Policija.

Jā

•

Pašvaldības administratīvā komisija pēc likuma nepilngadīgajiem
jauniešiem piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus

•
o
o
o

Sabiedrisko darbu piemēro tiesa.
2015.gadā sabiedriskais darbs piemērots 3 gadījumos.
2014.gadā sabiedriskais darbs piemērots 4 gadījumos.
2013.gadā sabiedriskais darbs piemērots 6 gadījumos.

•

Izglītības pārvalde sadarbībā ar skolām un ABJC 2014. gadā
organizējusi pedagogu, vecāku un skolēnu pašpārvalžu jauniešu
tikšanās-seminārus par vardarbību skolās (pasākumu un nodarbību cikls
“Sadarbība skolēnu disciplinēšanas jautājumu risināšanā”).
Valsts Policijas darbinieki pēc uzaicinājuma dodas uz skolām
(individuālas sarunas, kopējas lekcijas, atbildības izskaidrošana, likumu
normas).
VPD pēc tiesas lēmuma piemēro sociālās uzvedības korekcijas
programmas (emociju menedžments) pilngadīgām personām. 2016.gadā
paredzēta jaunas programmas ieviešana nepilngadīgajiem jauniešiem.
Sociālajā dienestā pieejams atbalsts un konsultācijas vardarbībā
cietušām un vardarbīgām personām (sociālās rehabilitācijas pasākums).

•
•
•
8.6. Veikts individuāls profilaktisks darbs ar

Jā

•
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nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, tos
iesaistot vairāk sociālās korekcijas un sociālās
rehabilitācijas programmās

nepilngadīgajiem, kuri ar Alūksnes rajona tiesas spriedumu atzīti par
vainīgiem smaga vai sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un
kuri pirmstiesas izmaklēšanas laikā nav apcietināti. Nepilngadīgā
likumpārkāpēja kontroles kartītes iekārtotas 21 nepilngadīgajam
(2015.gada janvāris), tas ir tiem, kuriem ir tendence izdarīt
likumpārkāpumus. Par šiem nepilngadīgaiem ziņas Valsts policija
nodod pašvaldībai, kas iekārto profilakses lietu un izstrādā uzvedības
sociālās korekcijas programmu.
•

VPD pēc tiesas sprieduma izvērtē riskus, vajadzības, strādā individuāli.

•

Sociālais dienests ar nepilngadīgajiem bērniem un jauniešiem tiekas
individuālās konsultācijās, izstrādā uzvedības sociālās korekcijas
programmu (izvērtē apstākļus, uzvedību, nosaka problēmu utt.).
Alūksnes novada pašvaldībā likumpārkāpumu profilakses lietas iekārto un veic
likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem Alūksnes novada Sociālais
dienests. Ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora 27.03.2012. rīkojumu
Nr. ANP/1-6/12/118 „Par rīcību izglītojamo neattaisnotu kavējumu gadījumā
Alūksnes novada vispārizglītojošajās skolās un pirmskolas izglītības iestādēs”
ir noteikts par šī rīkojuma izpildi atbildīgie ir Alūksnes novada Izglītības
pārvalde, Alūksnes novada sociālais dienests, Alūksnes novada bāriņtiesa,
Alūksnes novada pašvaldības policija, Alūksnes novada vispārizglītojošo skolu
direktori un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji.
2012.gadā 35 bērniem bija izstrādātas
uzvedības sociālās korekcijas
programmas.
2013.gadā 14 bērniem ir
izstrādātas uzvedības sociālās korekcijas
programmas.
2014.gadā 22 bērniem bija izstrādātas
uzvedības sociālās korekcijas
programmas.
8.7. Veikti preventīvi pasākumi, izglītojot jauniešus
par iespējamiem apdraudējumiem ceļu
satiksmē un to novēršanu.

Jā

Valsts Policija: 2014. gadā veikti dažāda rakstura preventīvie pasākumi jauniešu
izglītošanai ne tikai ceļu satiksmes jomā (121). 2013. gadā veiktie preventīvie
pasākumi (122).
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Pasākumi: profilaktiski reidi tieši ceļu satiksmē, reidi jauniešu pulcēšanās
vietās, reidi tirdzniecības vietās, lai konstatētu alkohola tirdzniecības
pārkāpumus, pārdodot alkoholiskos dzērienu vai tabakas iztrādājumus
nepilngadīgajiem, lekcijas, jebkāda cita veida pasākums, lai izglītotu jauniešus
vai nostiprinātu viņos esošās zināšanas.
8.8. Analizēti cēloņi, kas izraisa bērnu un jauniešu
klaiņošanu un nelietderīgu (kaitniecisku) brīvā
laika pavadīšanu;
8.9. Pašvaldībā tiek īstenotas aktivitātes jauniešu
klaiņošanas mazināšanai
8.10. Izglītības iestādēs organizēta apmācība
„Sabiedrības drošības pamati” fakultatīvo
nodarbību ietvaros

9.

Nē
Daļēji

Sociālais dienests nepilngadīgajiem jauniešiem, kas ir uzskaitē, izstrādā
uzvedības korekcijas programmas.

Nē

Jauniešu nodarbinātība

Jauniešu dzīves kvalitātes veicināšanas viens no būtiskiem aspektiem ir nodarbinātība, kas ieņem būtisku lomu jaunatnes politikas kontekstā ne
tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā. Piemēram, Eiropas Jaunatnes pakta, kas pieņemts Eiropadomē ar mērķi veicināt Lisabonas stratēģijas
mērķu sasniegšanu, viens no būtiskākajiem rīcības virzieniem ir īpaši uzraudzīt politiku attiecībā uz jauniešu integrāciju darba tirgū. Papildus
tam ikviena pašvaldība ir ieinteresēta veicināt jauniešu nodarbinātību, īpaši jauno uzņēmēju darbību, pašvaldībā, nodrošinot pašvaldības
attīstību. Viena no būtiskākām problēmām, kas veicina bezdarba līmeņa pieaugumu jauniešu vidū, ir pieredzes un nepieciešamās kvalifikācijas
trūkums. Līdz ar to pašvaldībai ir ne tikai jānodrošina jauniešu nodarbinātības iespējas, bet arī jānodrošina apstākļi, lai jaunieši varētu iegūt
nepieciešamo pieredzi un prasmes, kas jauniešiem nodrošinās nākotnes iespējas un integrāciju darba tirgū. Pašvaldības spēja piesaistīt jauniešus
vietējam darba tirgum veicina pašvaldības ekonomisko un sociālo rādītāju uzlabošanos.
9.1. Pašvaldībā tiek nodrošinātas vasaras darbu un
citu sezonālo darbu iespējas skolēniem.
Pašvaldība atbalsta Nodarbinātības valsts
aģentūras aktivitātes

Jā

Ar NVA programmas skolēniem atbalstu vairākas pašvaldības iestādes 2014.un
2015.gada vasarā piedāvāja vasaras darbu.
2014.gadā Alūksnes pašvaldība iesaistīja pasākumā 17 skolēnus (Alūksnes
novada vidusskola – 3 sētniekus, ABJC- 2 jaunatnes lietu speciālistus, Liepnas
pagasta pārvalde- 1 palīgstrādnieks, Mālupes pagasta pārvalde – 1
palīgstrādnieks, Alūksnes novada dome – 10 palīgstrādnieki pie
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arheoloģiskajiem izrakumiem Pilssal).
2015.gadā - 21 skolēns ( Alūksnes novada vidusskola – 3 sētniekus, ABJC- 3
jaunatnes lietu speciālistus, Alūksnes novada dome- 10 palīgstrādnieki pie
arheoloģiskajiem izrakumiem Pilssalā, 3 palīgstrādnieki Pilssalas sakopšanas
darbos, E.Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas internāts – 2 palīgstrādnieki).
Kopā pašvaldības un uzņēmēju nodrošinātās skolēnu darba vietas:
2014.gadā kopā iesaistīti – 82 skolēni
2015.gadā – 56 skolēni
Skolēnu pieprasījums:
2014.gadā pieteicās -178 skolēni
2015.gadā – 100 skolēni.
Veids, kādā skolēni ieguvuši darba vietu:
2014.gadā 69 skolēniem bija vienošanās ar darba devēju, 13 skolēni tika
iesaistīti veicot pārrunas ar darba devēju un iesniedza CV.
2015.gadā 45 skolēniem bija vienošanās ar darba devēju, 11 skolēniem
pārrunas.
9.2. Pašvaldība nodrošina prakses vietas jauniešiem
pašvaldības iestādēs un vietējos uzņēmumos

Jā

9.3. Pašvaldības nodrošina atbalstu jaunajiem
uzņēmējiem (materiālais vai nemateriālais
atbalsts, darbojas uzņēmējdarbības
informācijas centrs, ir algots speciālists esošo
un potenciālo uzņēmēju konsultēšanai u.c.)

Jā

2015.gadā pašvaldības administrācija un iestādes nodrošinājušas 32 prakses
vietas (IT, tūrisma informācijas speciālista, skolotāja, bibliotekāra u.c.
specialitātes). Jauniešiem tiek nodrošinātas prakses iespējas, ja jaunietis par to
interesējas.
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Kopš 2012.gada pašvaldība rīko Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju
konkursu 18-30 gadus veciem jauniešiem. Līdz 2015.gadam atbalstītas
14 biznesa idejas dažādās jomās. 2015.gada maksimālā summa 1 idejai
2850 EUR.
Pašvaldībā kopš 2013.gada strādā uzņēmējdarbības atbalsta speciālists.
2015.gada rudenī atklāts Uzņēmējdarbības atbalsta centrs Alūksnes
Kultūras centrā – telpa, ko iespējams izmantot gan pašvaldības un
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9.4. Pašvaldībā tiek veicināta skolēnu iesaistīšanās
skolēnu mācību firmu aktivitāšu programmā,
kā arī tiek atbalstīta skolēnu mācību firmu
darbība
9.5. Pašvaldība līdzdarbojas skolēnu „Ēnu dienu”
pasākumos7

Jā

9.6. Pašvaldība veic pasākumus sociālā riska grupu
jauniešu un jauniešu ar mazākām iespējam
integrācijai darba tirgū

Daļēji

9.7. Citi pasākumi un aktivitātes, kas veicina
jauniešu nodarbinātību un komercdarbību

Jā

Jā

uzņēmēju tikšanās reizēm, gan uzņēmējiem to iespējams izmantot, lai
prezentētu savus produktus un tml.
2015.gadā aktualizēts mācību firmu jautājums. Šobrīd programmā iesaistījusies
Liepnas vidusskola.
Pašvaldība ir gatava segt izdevumus, kas saistīti ar iesaistīšanos programmā.
Katru gadu pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists apzina iestādes un
speciālistus , kas gatavi piedalīties “Ēnu dienu” pasākumā, tās tiek publicētas
portālā. Atsevišķas iestādes pašas publicē “Ēnu dienu” vakances.
2015.gadā pašvaldībā bijušas 10 “ēnas” (pēc pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciālista ziņām)
•

Pašvaldības teritorijā darbojas Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā
struktūrvienība, kas nodrošina profesionālo izglītību ikvienam
interesentam, jo īpaši jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Skola veiksmīgi
sadarbojas ar vietējiem uzņēmējiem prakšu nodrošināšanā.
• Pašvaldība iesaistījušies ilgtermiņa projektā “Proti un dari” (mērķgrupa
NEET jaunieši), ko koordinē Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra (JSPA).
Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai
neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā
bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai
skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un
Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā.
•
•
•

7

Papildus informācija par „Ēnu dienu” pasākumiem www.jal.lv
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Pašvaldība piešķir stipendijas novadam nepieciešamās specialitātēs
(džudo treneris, arborists, medicīnas darbinieki).
Karjeras nedēļas aktivitātes (tikšanās, diskusijas, spēles, atvērto durvju
dienas un tml. (2014.un 2015.gads).
Klašu ekskursijas uz ikgadējo izstādi “Skola”, pagastu jauniešu
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•
•

•
9.8. Tiek pastāvīgi organizēti semināri vai cita
veida informatīvie pasākumi par esošo un
potenciālo komersantu iespējām attīstīt
komercdarbību.

Daļēji

9.9. Iedzīvotājiem ir veiktas apmācības par rīcību
un veicamajiem aizsardzības pasākumiem
ugunsgrēka un katastrofu gadījumos
9.10. Pašvaldība nodrošina jauniešiem informāciju
par darba aizsardzības jautājumiem

Nē
Daļēji

ekskursija pa Cēsu novada uzņēmumiem un mācību iestādēm 2015.gadā
ABJC iesaiste nacionāla mēroga projektos (jauniešu tikšanās ar
jaunajiem uzņēmējiem un uzņēmējdarbības forums startam 2014.gadā,
projekts “TU.ESI.LV”).
Jauniešu iniciatīvu grupu īstenoti projekti un pasākumi
o Dažādu augstskolu studentu prezentācijas par savām mācību
iestādēm (jauniešu klubs “The Others” 2014.gadā)
o lekcija par uzņēmējdarbības uzsākšanu un vizītes pie uzņēmējiem
(Pededzes jauniešu projekts 2014.gadā)
o dažādu profesiju pārstāvju lekcijas jauniešiem (grupas “Sila
priedes“ projekts 2015.gadā).
Sākot ar 2015.gadu Izglītības pārvalde par vienu no prioritātēm
izvirzījusi uzņēmējdarbības aktualizēšanu, mācīšanos novada skolās.

Neregulāri gan no pašvaldības budžeta, gan dažādu projektu ietvaros tiek rīkoti
semināri, apmācības un konsultācijas uzņēmējiem.
• Kopš 2014.gada pašvaldība organizē vietējo uzņēmēju, mājražotāju un
amatnieku tikšanās ar domes priekšsēdētāju un dažādiem speciālistiem
(apmēram 1x mēnesī).
• 2015.gadā notikuši vairāki semināri, tikšanās piedāvātas konsultācijas
(saruna par uzņēmējdarbību jauniešiem “Kāpēc ART Alūksnē?”
Alūksnes jauniešu dienas laikā, apmācības mājražotājiem un
amatniekiem par produktu attīstīšanu, noformēšanu, pasākuma “Mazā
biznesa diena” laikā dažādas konsultācijas).

Informācija tiek nodrošināta jauniešiem, kas nodarbināti pašvaldības iestādēs.
Tas ir katras iestādes pienākums.
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10.

Jauniešu veselība un veselīgs dzīvesveids

Jauniešu veselības rādītāji ar katru gadu pasliktinās8, jo pieaug ne tikai psihoaktīvo vielu, smēķēšanas un alkohola lietošanas izplatība jauniešu
vidū, bet tajā skaitā jauniešu veselību jau no pusaudžu vecuma negatīvi ietekmē neveselīgi uztura paradumi, fiziskās aktivitātes trūkums, sēdošs
dzīvesveids, tāpat arī augstais jauniešu pašnāvību skaits un jauniešu skaits, kas inficēti ar seksuāli transmisīvajām infekcijām. Tādējādi būtiski
pasākumi ir veicami jauniešu veselīga dzīvesveida veicināšanā, reproduktīvās veselības uzlabošanā, jauniešiem draudzīgas veselības aprūpes
nodrošināšanai, lai sekmētu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Sadaļas mērķis ir radīt priekšstatu par pašvaldības aktivitātēm jauniešu
veselības jomā, kā arī iespēju labās prakses apmaiņai starp pašvaldībām jauniešu veselības jomā.
10.1. Pašvaldība atbalsta veselīga dzīvesveida
veicināšanas pasākumus

Jā

•
•
•
•
•

Pašvaldība līdzfinansē siltas pusdienas visiem skolēniem;
Skolās tiek īstenots Zaļais publiskais iepirkums;
Sporta dienas katrā skolā (1-2 reizes mācību gada laikā);
Dažādi starpklašu turnīri lielākajās skolās (rudens un pavasaris);
NVO un jauniešu iniciatīvu grupu organizētās veselīgu dzīvesveidu
popularizējošanas aktivitātes un projekti.

2015.gada decembrī pašvaldība uzņemta Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
10.2. Pašvaldība nodrošina jauniešiem draudzīgus
veselības aprūpes pakalpojumus
10.3. Pašvaldība veicina jauniešu iesaistīšanos
veselības izglītības programmās „vienaudžu
izglītība”
10.4. Pašvaldībā tiek organizētas dažādas kampaņas
un konkursi saistībā ar veselīga dzīvesveida
tematiku, īstenoti tematiskie veselības dienas
pasākumi (Starptautiskā AIDS diena, Astmas
diena, Diabēta diena u.c.)
10.5. Pašvaldība nodrošina jauniešiem pieejamus
bezmaksas psihologu un sociālo darbinieku
pakalpojumus, jauniešiem pieejamas ar
veselības jautājumiem saistītas konsultācijas
8

Nē
Daļēji
Nē

Novadā nedarbojas vienaudžu izglītotāju programma, bet jauniešiem ir
iespējams saņemt atbalstu dalībai vienaudžu izglītotāju semināros un
apmācībās, ja ir tāda interese un piedāvājums ārpus novada.
Pēdējos gados nav bijušas

Daļēji

•

Izglītības pārvaldes atbalsta personāls nodrošina palīdzību skolas
vecuma bērniem un jauniešiem. Personāla sastāvā: 2 psihologi, 3
logopēdi (nepilna slodze), 1 speciālais pedagogs, tiek piesaistīts
psihoterapeits pēc vajadzības. Mācību gada laikā tiek apmeklētas

Apkopojumu par situāciju jauniešu veselības jomā valstī skatīt Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam.
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•
•

•

10.6. Pašvaldība popularizē Bērnu un pusaudžu
uzticības tālruni

Jā

10.7. Pašvaldībā tiek organizēti informatīvie
pasākumi jaunajām māmiņām (par zīdīšanas
u.c. jautājumiem)

Jā

10.8. Izveidoti jauniešu veselības un izglītības centri
vai darbojas citas vietas, kurās jauniešiem

Nē

novada skolas, ar skolēniem tiek strādāts grupās un individuāli. Ja
nepieciešams ilgāks darbs ar kādu bērnu/jaunieti no pagasta, pagasta
pārvalde nodrošina transportu uz Alūksni.
E.Glika AVĢ strādā sociālais darbinieks.
Sociālajā dienestā bez maksas var saņemt psihologa konsultācijas
(psihologs uz 0,5 slodzi). Lai pieprasītu, psihologa konsultācijas,
sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību, jāvēršas pie sociālā
darbinieka tuvu savai dzīvesvietai - pagastā vai Alūksnes pilsētā.
Konsultācijas par veselības jautājumiem pēc vajadzības piedāvā ģimenes
ārsts, medicīniskais personāls skolās vai feldšeri pagastos un mediķu
tikšanās ar skolēniem pēc skolotāju uzaicinājuma.

Sociālais dienests skolās izplata Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izdotos
informatīvos materiālus.
Uzticības tālrunis izvietots uz katra sociālā darbinieka, kas strādā ar ģimenēm,
darba galda.
• Sociālais dienests organizē atbalsta grupu vecākiem “Bērna emocionālā
audzināšana”.
• A.Baltalksnes seminārs “Bērna zīdīšana – teorija un prakse”. 2014.gadā
3x, 15 dalībnieki, 2015.gadā 1x, 12 dalībnieki.
• Sociālais dienests izplatījis brošūras “Zīdīšanas ABC” izglītības
iestādēs.
• Veselības aprūpes iestādēs (pie ginekologa) sievietes var saņemt
kalendāru “Tavs grūtniecības kalendārs” Pirmsskolas izglītības iestādēm
un sociālā dienesta ģimenēm ir izsniegtas brošūras “Kā nosargāt sava
bērna dzīvību”, “Palīdzi bērnam izaugt. Drošība mājās”” u.c.
• Visās novada bibliotēkās ir pieejams žurnāls “Mammām un tētiem”.
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pieejama konsultatīva palīdzība veselības
jautājumos9
10.9. Pašvaldības vispārējās izglītības iestādes ir
ieguvušas Veselību veicinošo skolu, Veselīgu
uzturu veicinošo skolu statusu/novērtējumu
10.10. Citi pasākumi un aktivitātes pašvaldībā
jauniešu veselības veicināšanai un veselīga
dzīvesveida ievērošanas veicināšanai.

Nē

E.Bajaruns
67047926

9

Labās prakses piemērs par jauniešu izglītības un veselības centru, tā darbības efektivitāti un ieguvumiem pieejams http://www.cesis.lv/?p=416
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Darbs ar jaunatni Alūksnes novada pašvaldībā

Alūksnes novada dome

Izglītības pārvalde

Jauniešu konsultatīvā
padome

Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs
Direktors
Jaunatnes lietu metodiķis (pienākumi atbilst jaunatnes lietu
speciālista amatam)
Jaunatnes lietu speciālists
Interešu izglītības metodiķis

NVO, kas
strādā ar
jauniešiem
Jauniešu
neformālās
grupas

Jaunatnes lietu koordinatori

Jaunsardze
Mazpulki

Sadarbības partneri
•
•
•
•
•

Skolas un skolēnu
pašpārvaldes
Pagastu pārvaldes
Tautas nami
Bibliotēkas
Muzeji u.c.

(pilotprojekts 3 pagastos)

Sociālais dienests
Pašvaldības policija

Teritorija: Alūksnes pilsēta un 15 pagasti
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Iedzīvotāju skaits: 17623 (uz 01.01.2015.), no tiem 16,5 % jauniešu
Pielikums Nr. 1

