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Ievads
Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas jomās, kas veicina
jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un
dzīves kvalitātes uzlabošanu. Pašvaldības, pildot savas funkcijas, piedalās valsts jaunatnes
politikas īstenošanā. Pēdējo gadu laikā Priekules novadā īpaša uzmanība pievērsta pašvaldības
darbam ar jaunatni, tiecoties apzināt pašvaldības jauniešu vajadzības, intereses un vēlmes,
analizējot problēmas un izaicinājumus, ar kuriem saskaras jaunieši, vienlaicīgi identificējot tās
darbības, kuras nepieciešams veikt, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti un padarītu
pašvaldību pēc iespējas draudzīgāku jauniešiem.
Latvijā Jaunatnes politikas galvenos mērķus, uzdevumus un to pamatojumu nosaka 2009.gada
20.aprīlī apstiprinātās Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam. Jaunatnes
politikas pamatnostādņu 2009.-2018.gadam mērķis ir panākt saskaņotas jaunatnes politikas
īstenošanu un tās koordināciju, identificējot prioritāros rīcības virzienus un politikas
rezultātus, veidojot attīstības redzējumu saistībā ar jauniešu dzīves kvalitāti un jaunatnes
politikas īstenošanu. Pamatnostādnēs noteiktas būtiskākās problēmas, kuras risināmas
jaunatnes politikas nozarē, identificēti rīcības virzieni, galvenie uzdevumi un sasniedzamie
politikas un darbības rezultāti.
Pamatnostādnēs tiek izvirzīti šādi apakšmērķi:
1.

attīstīt jaunatnes politikas koordināciju, veicinot jaunatnes politikas izstrādē un
īstenošanā iesaistīto personu sadarbību, darbības saskaņotību un izpratni par jaunatni,
atbalstot darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās, veicinot jaunatnes informētības
palielināšanos, kā arī pilnveidojot starptautisko sadarbību jaunatnes politikā;

2.

veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, jaunatnes organizācijās un
jauniešu iniciatīvu grupās, kā arī iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, fiziskās aktivitātēs,
sportā un kultūras dzīvē;

3.

veicināt jauniešu sociāli ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju un iekļaušanos
sabiedrībā.

Lai īstenotu pamatnostādnes katru gadu tiek izstrādāta Jaunatnes politikas valsts programma,
kurā ietvertie pasākumi ir sadalīti atbilstoši pamatnostādnēs noteiktajiem rīcības virzieniem un
uzdevumiem. Programma nosaka pasākumu īstenošanas termiņus un atbildīgās vai
līdzatbildīgās institūcijas, kā arī programma nosaka politikas rezultātus un rezultatīvos
rādītājus, kurus ir paredzēts sasniegt.
Pakāpeniski Latvijā attīstās izpratne par jaunatnes politiku kā pilsoniskās sabiedrības un
demokrātijas politikas jomu, ņemot vērā, ka mūsdienās vairs nedrīkst jauniešus uztvert tikai
kā problēmgrupu, bet gan kā sabiedrības attīstības resursu. Vienlaikus jaunatnes politikai ir
jānodrošina jauniešiem efektīva pāreja no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas
aktivitātes jaunieša personības attīstībai un attīstot pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu
jauniešu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū un pāreju pieaugušā statusā. Investējot
bērnu un jaunatnes personības attīstībā pēc iespējas agrīnā vecumā, ilgtermiņā palielinās
jauniešu potenciāls un konkurētspēja, kas nepieciešama valsts stratēģisko dokumentu mērķu

sasniegšanai, kā arī samazināsies nepieciešamība izmantot resursus sociālo seku un negāciju
likvidēšanai.
Ņemot vērā to, ka dažām jaunatnes grupām ir nepieciešams pastiprināts atbalsts, lai veicinātu
pāreju pieaugušā statusā, turpmākajos gados īpaša uzmanība tiks pievērsta sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem kā arī jauniešiem no lauku apvidiem.
Jaunieši ir enerģiskākā, darba spējīgākā, spēcīgākā, veselīgākā un zinātkārākā sabiedrības
daļa, kas nereti savu enerģiju un potenciālu izmanto nelietderīgās, vai pat veselībai un
sabiedrībai bīstamās nodarbēs. Jaunatnes politikas mērķis ir šo potenciālu izmantot kā tuvākās
un tālākās nākotnes noteicošo faktoru. Iespēja jaunietim piedalīties pārmaiņu īstenošanā, kas
ietekmē ikviena dzīvi, motivē jauniešus būt aktīviem, un iespēja kaut ko reāli ietekmēt un
mainīt veido lielāku atbildības sajūtu. Jaunatnes politika ir vērsta uz to, lai jaunieši kļūtu par
pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, un tas ir svarīgi ne vien pašiem jauniešiem, bet ikvienam
sabiedrības pārstāvim.
Pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas
pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība
plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas
dokumentus. Pašvaldība nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni. 1
Priekules novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam izstrādāta saskaņā
ar Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.-2018.gadam, Latvijas Republikas Jaunatnes
likumu un Priekules novada attīstības programmu 2011.-2017.gadam.
Priekules novada Jaunatnes politikas attīstības programmas mērķis ir veicināt jaunatnes
līdzdalību politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos vietējā un starptautiskā
līmenī, tādējādi sekmējot jauniešu veidošanos par vispusīgi attīstītiem, atbildīgiem un
demokrātiskiem sabiedrības locekļiem.
Paredzams, ka programmas īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta vienota jaunatnes politikas
koordinācija pašvaldības mērogā, palielināsies jauniešu iniciatīva, līdzdalība lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, tiks nodrošināta lietderīga brīvā laika pavadīšana un
veicināta jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā.
Stratēģijas īstenošanā ir iesaistītas pašvaldības iestādes un speciālisti, kas koordinē un veic
darbu ar jaunatni.
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Jaunatnes likums 5.pants 1.punkts

Novadā darbojas sekojošas izglītības iestādes:







Priekules vidusskola
Gramzdas pamatskola
Krotes Kronvalda Ata pamatskola
Kalētu pamatskola
Virgas pamatskola
Purmsātu speciālā internātpamatskola

Profesionālās ievirzes skolas:



Priekules mūzikas un mākslas skola
Kalētu mūzikas un mākslas skola

Izglītību veicinošās biedrības:
 “Priekules Veloklubs”
 “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa”

Jauniešu sanākšanas vietas Priekules novadā




Jauniešu māja Priekule
Kalētu pamatskola
Purmsātu brīvā laika pavadīšanas centrs

Priekules novada Jaunatnes politikas attīstības
stratēģija
Jaunatnes politika Priekulē
Priekules novads ir jauniešiem draudzīga un pievilcīga vide, kas sekmē jauniešu
veidošanos par vispusīgi attīstītiem, izglītotiem, sociāli nodrošinātiem,
veselīgiem sabiedrības locekļiem, kuri vēlas mācīties, strādāt, saturīgi pavadīt
brīvo laiku, iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs.
Prioritātes:
1. Jauniešu informētība
2. Jauniešu līdzdalība un brīvprātīgais darbs
3. Jauniešu neformālā izglītība un brīvais laiks
4. Jauniešu sociālā drošība un veselība
5. Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība

Jaunatnes politikas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi
Jaunatnes politikas
prioritārā joma
Jauniešu līdzdalība

Informētība

Neformālā un interešu
izglītība

Brīvā laika pavadīšana,
sports

Jaunatnes politikas
ilgtermiņa mērķi
1.1. Radīt labvēlīgu vidi
jauniešu aktīvas

Jaunatnes politikas īstermiņa mērķi

1.1.1. Veidot vienotu atbalsta sistēmu
jaunatnes darba organizēšanai
1.1.2. Iesaistīt jauniešus Priekules
līdzdalības attīstībai
novada
dažādos sabiedrības
pašvaldības darbībā
līmeņos un procesos
1.1.3. Veicināt jauniešu līdzdalību
Priekules novada, reģionāla, nacionāla
un starptautiska mēroga aktivitātēs
1.1.4. Sekmēt lietderīga brīvā laika
pavadīšanas iespēju daudzveidību
1.1.5. Attīstīt jauniešu brīvprātīgā
darba sistēmu
1.1.6. Atbalstīt jauniešu organizāciju,
interešu grupu veidošanos
1.1.7. Sekmēt sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu iesaistīšanos
sabiedriskajās aktivitātēs
1.1.8. Veicināt jauniešu iesaistīšanos
projektu līdzekļu piesaistē
1.1.9. Sekmēt starptautisko sadarbību
2.1. nodrošināt savstarpēju 2.1.1. Regulāri apkopot un analizēt
informācijas apmaiņu starp informāciju par jauniešiem un viņu
jauniešiem un pašvaldību
situāciju novadā
2.2. Nodrošināt jauniešiem 2.1.2. Pilnveidot vienotu novada
aktuālu, kvalitatīvu,
jauniešiem aktuālās informācijas
pieejamu un saistošu
sistēmu, nodrošinot aktuālu,
informāciju, balstoties uz
kvalitatīvu, nozīmīgu un saistošu
jauniešu vajadzībām
informāciju
3.1. Sekmēt jauniešu
3.1.1.Attīstīt neformālās izglītības
neformālās un interešu
pieejamību un piedāvājumu
izglītības attīstību
3.1.2. Veicināt informācijas
pieejamību par jauniešu interešu un
neformālās izglītības iespējām novadā,
Latvijā, Eiropā
4.1. Radīt iespēju
4.1.1. Veicināt jauniešu iesaistīšanos
ikvienam Priekules novada ārpusskolas sporta, kultūras un
jaunietim pavadīt savu
izklaides aktivitātēs
brīvo laiku viņa vecumam, 4.1.2. Atbalstīt iniciatīvas brīvā laika
vajadzībām un interesēm
lietderīgai izmantošanai un
atbilstošās aktivitātēs
organizēšanai
4.1.3. Uzlabot esošo materiāli tehnisko
bāzi brīvā laika pavadīšanas iespējām,
izveidot jaunu brīvā laika pavadīšanas
infrastruktūru
4.1.4. Organizēt vasaras nometnes
jauniešiem, iesaistot sociālās
atstumtības riskam pakļautos jauniešus
4.1.5. Veicināt brīvā laika lietderīgas

Veselība un sociālā
drošība

Nodarbinātība

7. Infrastruktūra

izmantošanas iespējas jauniešiem ar
ierobežotām iespējām
5.1. Veicināt veselīgu un 5.1.1. Īstenot regulārus jauniešu
drošu dzīvesveidu jauniešu atkarību profilakses, reproduktīvās
vidū
veselības, veselīga dzīvesveida un
drošības popularizēšanas pasākumus
5.1.2. Nodrošināt jauniešu ar īpašām
vajadzībām iekļaušanu sabiedriskajos
procesos
5.1.3. Veicināt videi draudzīgu
dzīvesveidu jauniešu vidū, organizēt
veselības tematikas pasākumus,
kampaņas, konkursus
6.1. Veicināt jauniešu
6.1.1. Atbalstīt Nodarbinātības valsts
nodarbinātību Priekules
aģentūras aktivitātes
novadā
6.1.2. Nodrošināt jauniešus ar
6.2. Sekmēt jauniešu
informāciju par nodarbinātības
integrēšanos darba tirgū,
iespējām
kā arī pilnveidot viņu
6.1.3. Veicināt jauniešu
zināšanas un iemaņas
līdzdarbošanos „”Ēnu dienu”
pasākumos
6.1.4. Iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā
darbā.
7.1. Pilnveidot materiālo
7.1.1. Telpu un tehniskais
nodrošinājumu un
nodrošinājums jaunatnes darbam
infrastruktūru darbam ar
7.1.2. ēku rekonstrukcija, renovācija,
jaunatni
jaunbūve

ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA
Dokumenta īstenošanas uzraudzība tiks deleģēta Jaunatnes konsultatīvo
padomi, kura vienu reizi gadā pārskatīs šī dokumenta izpildi, apkopos izpildes
rezultātus un iesniegs savu redzējumu Priekules novada domē.
Ja stratēģijas īstenošanas laikā būtiski mainās gan ārējie, gan iekšējie
ietekmes faktori un nepieciešami šī dokumenta grozījumi, tad Jaunatnes konsultatīvā
padome sadarbībā ar Izglītības, kultūras un sporta komiteju izstrādā un iesniedz
grozījumu un papildinājumu projektu Priekules novada domei.

Saskaņots un apstiprināts Izglītības, kultūras un sporta komitejā 10.01.2017.

