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1. Lietotie termini un saīsinājumi
Jaunietis – persona no 13 līdz 25 gadiem (atbilstoši Jaunatnes likumam).
Darbs ar jaunatni - uz jauniešiem orientēts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas
nodrošina jaunatnes politikas īstenošanu, jauniešu vērtīborientācijas veidošanos un
vispārcilvēcisko vērtību nostiprināšanos (Jaunatnes likums).
Jaunatnes politika - visās pašvaldības jomās īstenojamu mērķtiecīgu darbību
kopums, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos
sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Jauniešu neformālā izglītība – ārpus formālās izglītības sistēmas īstenota jaunatnes
vajadzībām atbilstošas izglītības ieguve, kas nodrošina jaunas zināšanas, prasmes un
pieredzi.
Jaunatnes lietu speciālists – persona, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni.
Jauniešu dome – sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un
iniciatīvas darbā ar jaunatni.
Jaunatnes konsultatīvā padome - Stopiņu novada domes izveidota padomdevēja
institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un
īstenošanu, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Jaunatnes organizācija – noteiktajā kārtībā reģistrētā biedrība, kas veic darbu ar
jaunatni un kas apliecina, ka vismaz divas trešdaļas no tās biedriem ir jaunieši, kā arī
nodrošina jauniešu līdzdalību tās pārvaldes institūcijās (Jaunatnes likums).
Jauniešu brīvprātīgais darbs – bezatlīdzības darbs (arī pakalpojumu sniegšana), ko
veic jaunietis, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās (Biedrību un nodibinājumu
likums).
Skolēnu pašpārvalde – brīvprātīga skolēnu vai audzēkņu izveidota institūcija, kas
nodrošina viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādē.
IZM - Izglītības un zinātnes ministrija;
DC – Dienas centrs;
EP - Eiropas Padome;
ES – Eiropas Savienība;
NVO – Nevalstiskās organizācijas;
JLS- Jaunatnes lietu speciālists.
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2. Ievads
2009.gada 1.janvārī tika pieņemts Jaunatnes likums, kurš nosaka jaunatnes
politikas īstenošanā iesaistītās personas un to kompetenci šīs politikas nozarē,
jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī pamatprincipus
finansējuma piešķiršanai jauniešu iniciatīvām, līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē, un darbam ar jaunatni. Likuma 5.pantā ir norādītas 7 pašvaldības
kompetences jaunatnes politikas nozarē un 1.punktā pašvaldībai ir jāplāno darbu ar
jaunatni, izstrādājot jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus.
Stopiņu novada Attīstības programma darbā ar jauniešiem 2013 – 2015.gadam
tika izstrādāts pamatojoties uz Jaunatnes likumu redakciju (01.01.2011.), Jaunatnes
politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam (MK Nr.246), Jaunatnes politikas valsts
programmu 2009.-2013.gadam (MK Nr.589), Stopiņu novada Attīstības programmu
2012.-2018.gadam, Stopiņu novada Izglītības attīstības programma 2011. –
2015.gadam un 2011.gadā rīkoto Jauniešu forumu.
Stopiņu novada Jaunatnes politikas programmas dokumenta mērķis ir izstrādāt
attīstības programmu, lai realizētu Jaunatnes likuma 2.1. panta 3.punktā izvirzītos
pamatuzdevumus:
1) atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu
intelektuālajai un radošajai attīstībai;
2) nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes,
zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;
3) nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
4) nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas
pieejamību.
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3. Pašreizējās situācijas raksturojums
Balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes 2011.gada 1.marta tautas skaitīšanas
rezultātiem, jauniešu skaits pašvaldībā no 13 līdz 25 gadiem – 1565, kopējais
iedzīvotāju skaits 10096, jauniešu īpatsvars pašvaldībā no kopējā iedzīvotāju skaita
sastāda 15,50%, skolas vecuma jaunieši (13-18) ir 661 (42%). Vīriešu īpatsvars
jauniešu vidū sastāda 51,75%.
Jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadi:
a) sadalījums pēc tautības – latvieši 61,20%, krievu 30,55%, baltkrievu, ukraiņu, poļu
un citi 8,25%;
b) sadalījums pēc ekonomiskās aktivitātes – studenti/skolnieki 54,70%, nodarbinātie
29,53%, darba meklētāji 9,31% (pēc NVA datiem Rīgas reģionā 10,6%), citi 6,46%;
Jaunieši vecumā no 20 līdz 24 gadi:
a) sadalījums pēc izglītības līmeņa – augstākā izglītība 17,31%, profesionālā vidējā
izglītība vai arodizglītība 18,54%, vidējā izglītība 45,29%, pamatizglītība 17,62%,
zemāka par pamatizglītību 1,24%.
Stopiņu novada pašvaldības pārziņā darbojas divas vispārizglītojošās skolas:
Ulbrokas vidusskola, Stopiņu pamatskola, kā arī Gaismas speciālā internātpamatskola
un Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs. Skolās tiek īstenotas interešu
izglītības programmas. Lai veicinātu jauniešu līdzdalību skolās darbojas skolēnu
pašpārvaldes, kā labās prakses piemēru var minēt Ulbrokas vidusskolas skolēnu
pašpārvalde. Profesionālās ievirzes izglītību mūzikā un mākslā nodrošina Ulbrokas
Mūzikas un mākslas skola, kurā bērniem un jauniešiem tiek dota iespēja apgūt
mūzikas un mākslas prasmes 13 programmās. Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā
tiek piedāvātas mākslas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem un pieaugušajiem.
Kultūras un tematiskie pasākumi notiek Ulbrokas kultūras namā un ciematu
Dienas centros. Stopiņu novadā darbojas dažādi pašdarbības kolektīvi, kuru ietvaros
jauniešiem ir iespēja iesaistīties un pilnveidot savas prasmes dažādās jomās – Tautas
lietišķās mākslas studija Ulbroka, Jauktais koris „Ulbroka”, Ulbrokas kultūras nama
Bērnu un jauniešu Teātra studija u.c. Stopiņu novada teritorijā ir pieejamas divas pēc
statusa vietējas nozīmes bibliotēkas – Ulbrokā un Sauriešos, kurās bieži tiek rīkoti
izglītojoši, informatīvi un kultūras pasākumi. Bibliotēkas nodrošina brīvu plašas
informācijas pieejamību, veicina mūžizglītības iespējas, sekmē kultūras mantojuma
apzināšanu un popularizēšanu.
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Ulbrokas sporta kompleksā jauniešiem ir iespēja piedalīties dažādās sporta
aktivitātēs, dažādos sporta pulciņos, tiek organizētas sporta dienas un dažādas
sacensības, kā arī izmantot Stopiņu peldbaseinu. Ulbrokā, Upeslejās, Sauriešos un
Līčos ir izveidoti sporta laukumi, kur jauniešiem ir iespēja spēlēt futbolu un volejbolu.
Jauniešiem ir iespēja apmeklēt skeitparku un aktīvas atpūtas iekārtu laukumu
Ulbrokā.
Upesleju, Sauriešu, Ulbrokas un Cekules dienas centros jauniešiem ir iespēja
darboties un pavadīt brīvo laiku - spēlēt dažādas galda spēles, izmantot datorus ar
interneta pieslēgumu, piedalīties dažādās radošās darbnīcās un pašiem aktīvi organizēt
izglītojošus pasākumus u.c. aktivitātes.
Stopiņu novadā ir reģistrētas vairākas nevalstiskās organizācijas, kas veic
darbu ar jaunatni – Upe, BUMMS, Reāls piedzīvojums, Socintegra, Daudzbērnu
ģimeņu biedrība „Māra”, „Koordināta” u.c.
2010.gadā darbā tika pieņemts Jaunatnes lietu speciālists. 2011. un 2012.gadā
tika organizētas Jauniešu dienas. Izstrādājot Stopiņu novada Attīstības programmu
darbā ar jauniešiem 2011.gadā tika organizēts Jauniešu forums. Aktuāla informācija
jauniešiem ir atrodama, Stopiņu novada mājas lapā www.stopini.lv sadaļā
„Jauniešiem”,

Twitera

kontā

@JauniesiStopini

un

lapa

http://www.draugiem.lv/jauniesistopini/. 2012.gadā Eiropas Savienības neformālās
izglītības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros tiek iesniegti Eiropas brīvprātīgā
darba, jauniešu apmaiņas un iniciatīvu projekti. Sadarbībā ar dienas centriem tiek
organizētas neformālās izglītības apmācības jauniešiem. Tiek uzsākts darbs pie
brīvprātīgā darba sistēmas izstrādes un finansējuma piesaistes.
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4. SVID analīze
Stiprās puses


Visās izglītības iestādēs darbojas skolēnu pašpārvaldes;



Stopiņu novadā darbojas Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola, kas attīsta
jauniešu radošumu;



Novadā darbojas aktīvi sporta pulciņi un komandas, kā arī notiek regulāras
citas sporta aktivitātes;



Novadā notiek kultūras un izglītojoši pasākumi, kurus apmeklē arī jaunieši;



Novadā darbojas četri Dienas centri, kur var pavadīt strukturēto un
nestrukturēto brīvo laiku, rast pieeju interneta pieslēgumam, un veicināt
starppaudžu dialogu;



Darbojas divas bibliotēkas;



Ir aizsākts brīvprātīgā darba popularizēšanas darbs novadā;



2011.gada novembrī ir organizēts Jauniešu forums;



Ir izveidota Stopiņu novada jauniešu biedrība „UPE”;



Ir pasākumu ziņojumu dēļi novada ciematos;



Darbu uzsācis Jaunatnes lietu speciālists;



Novada mājas lapā ir informācija jauniešiem;



Novada laikraksts atspoguļo jauniešu aktivitātes;



Ir uzsākta informatīvu semināru rīkošana;



Novada četros Dienas centros, kultūras namā, sporta centrā un skolās darbojās
dažādi interešu izglītības pulciņi;



Novads atbalsta nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas dažādu
projektu, apmācību un nometņu rīkošanai;



2012.gada augustā ir organizēta Jauniešu diena jauniešiem brīvā dabā ar
aktīvām brīvā laika aktivitātēm;



Ir nodrošināta informācija par publiski pieejamiem sporta laukumiem un
stadionu un citām iespējām, kur bez maksas vai arī par maksu nodarboties ar
sportu.
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Vājās puses:


Nav regulāro konsultāciju skolēnu un jauniešu organizācijām, interešu grupām
un jauniešiem;



Novadā darbojās maz interešu grupu un nevalstisko organizāciju, kas atbilst
Jaunatnes likumam;



Stopiņu novada jauniešu biedrība „UPE” ir neaktīva;



Nav nodrošināta jauniešu interešu pārstāvība, pieņemot Stopiņu novada domei
būtiskus lēmumus jaunatnes politikas jautājumos;



Dienas centros aktivitātes ir balstītas ne tikai uz jauniešu auditoriju, bet arī uz
bērnu un citu paaudžu brīvo laiku;



Nav atsevišķu jauniešiem domātu telpu, kur varētu darboties alternatīvi
pasākumi vai aktivitātes (piemēram, ierakstu studija, koncertvieta, diskotēkas);



Lielākai daļai skolēnu brīvlaikā nav iespēju strādāt;



Visos ciematos nav Dienas centru;



Jaunieši maz iesaistās sava brīvā laika aktivitāšu rīkošanā sev un vienaudžiem;



Novadā nav klubiņu, kafejnīcu un diskotēku jauniešiem;



Nav apzinātas jauniešu vēlmes un idejas brīvā laika lietderīgai pavadīšanai;



Jauniešiem ir zema ieinteresētība;



Neformālās izglītības apmācību trūkums gan profesionālajā, gan sociālajā
jomā;



Apmācību trūkums, kas ir vērstas uz tehnisko prasmju apgūšanu, materiāli
tehniskās bāzes nodrošinājums;



Rīgas tuvums, kas neveicina jauniešu brīvā laika pavadīšanu Stopiņu novadā.

Iespējas:


Jauniešu aktivitāšu veidošana, pamatojoties uz jauniešu iniciatīvu ideju
atbalstīšanu;



Jāpopularizē skolēnu pašpārvalžu darbības labas prakses piemērus;



Jāveido saikni starp pašvaldības iestādēm un jauniešiem, sekmējot viedokļu un
informācijas apmaiņu, kā arī nodrošinot pastāvīgu darba ar jaunatni
monitoringu;



Jānodrošina jauniešu interešu pārstāvību, pieņemot Stopiņu novada domei
būtiskus lēmumus jaunatnes politikas jautājumos;
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Jāizveido Jaunatnes lietu konsultatīvā padome pie Stopiņu novada domes un
jānodrošina tās darbība;



Jātbalsta jauniešu interešu grupu un nevalstisko organizāciju veidošanās un
līdzdalība jauniešu aktivizēšanai un iesaistei pašvaldības dzīvē;



Jāsekmē jaunatnes organizāciju līdzdalību darbā ar jaunatni Stopiņu novadā,
stiprinot to administratīvo kapacitāti;



Jauniešu ideju atbalstīšana Stopiņu novada projektu konkursa ietvaros;



Informācijas apkopošana par pieprasījumu pēc brīvprātīgā darba valsts un
pašvaldības institūcijās, jaunatnes organizācijās Stopiņu novadā;



Apkopota un regulāri atjaunota informācija portālā www.stopini.lv vai kādā
jaunatnes

organizācijas

jaunizveidotā/esošā

portālā,

kas

popularizētu

brīvprātīgo darbu, par jauniešu iespējām iesaistīties brīvprātīgajā darbā
Stopiņu novadā;


Jauniešu (tai skaitā ar īpašām vajadzībām) nodarbināšana padotībā esošajās
izglītības iestādēs skolēnu brīvlaikos, iesaistot izglītības iestāžu darbiniekus un
pedagogus. Vasaras darba grupas;



Informācija jāsniedz draudzīgā valodā;



Ir iespējas rakstīt projektus finansējuma iegūšanai („Jaunatne darbībā” u.c.)
dažādām jauniešu aktivitātēm un līdzdalībai;



Pašvaldība savā darbībā nodrošina jaunatnes organizācijām un jauniešu
iniciatīvu grupām iespēju iesaistīties jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu
apspriešanā pirms to pieņemšanas;



Tehniskās jaunrades virziena attīstīšana Dienas centros;



Regulāra informācijas aprite visos novada ciemos par jaunatnes brīvā laika
aktivitātēm;



Sabiedrībā pazīstamu cilvēku un dažādu tautsaimniecības nozaru speciālistu
tikšanos ar jauniešiem organizēšana;



Regulāri, ar anketēšanas palīdzību, izzināt jauniešu idejas, vēlmes un
vajadzības brīvā laika pavadīšanā;



Iesaistīt jauniešus lietderīgas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespēju
radīšanā, atbalstot jauniešiem domāto izglītojoši informatīvu pasākumu
rīkošanu;
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Iesaistīt jauniešus aktīvā brīvā laika pavadīšanā, vienlaikus sekmējot
netradicionālo un ekstrēmo sporta veidu attīstību;



Brīvprātīgā darba sistēmas izveide, piesaistot netiešu finansējumu jauniešu
motivēšanai veikt brīvprātīgo darbu.

Draudi:


Jaunieši nebūs ieinteresēti novada attīstībā un nākotnē;



Jaunieši neiesaistīsies lēmumu pieņemšanas procesos;



Jaunieši aizplūdīs uz dzīves vietām ārpus novada vai Latvijas;



Jaunieši

neiesaistīsies

neformālās

izglītības

aktivitātēs

un

jaunatnes

organizācijās;


Bezdarbība un brīvā laika pavadīšana uz ielas;



Ja nebūs motivēta atbalsta brīvprātīgajam darbam, tad jaunieši tajā
neiesaistīsies (ceļa nauda un citi izdevumi, kas saistīti ar šo darbu);



Jaunieši neiegūs pirmās darba prasmes un nebūs pieredzes;



Jaunieši nebūs aktīvi un neiesaistīsies līdzdalības procesos, jo viņiem pietrūks
aktuālas informācijas;



Bezdarbība;



Alkohola un citu atkarību izraisošo vielu lietošana;



Jauniešu izbraukšana brīvajā laikā uz Rīgu;



Nebūs piederības sajūtas Stopiņu novadam;



Pieaugušo dzīvei nepieciešamo prasmju trūkums jauniešiem.
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5. Attīstības programmas rīcības virzieni un uzdevumi
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija ir izstrādājusi
Vispārējos rādītājus darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās (turpmāk – rādītāji) ar
mērķi veicināt tādas pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanu, kas ir saskaņā ar
jaunatnes politikas mērķi, apakšmērķiem un uzdevumiem (Jaunatnes politikas
pamatnostādnes 2009.-2018.gads), kā arī balstīta uz labās prakses piemēriem Latvijas
pašvaldībās, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes dalībvalstīs. Pamatojoties uz
šiem rādītājiem tiek izvirzīti sekojoši rīcības virzieni darbā ar jaunatni Stopiņu
novadā:


darba ar jaunatni stratēģiska plānošana;



institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni
koordinācija;



pašvaldības budžets darbam ar jaunatni;



jauniešu informētības palielināšana un izpratne par jaunatni;



jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā un dalība jaunatnes organizācijās vai
jauniešu iniciatīvu grupās;



jauniešu sociālā aizsardzība;



jauniešu nodarbinātība;



jauniešu veselība un veselīgs dzīvesveids.

Pamatojoties uz Jaunatnes likumā izvirzītajiem pamatuzdevumiem, šis dokuments
veicina šo uzdevumu izpildi pašvaldības līmenī:
1) atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu
intelektuālajai un radošajai attīstībai (U1);
2) nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes,
zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā (U2);
3) nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku (U3);
4) nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas
pieejamību (U4);
5) darba ar jaunatni stratēģiskā plānošana (U5).
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6. Aktivitāšu plānojums
Finansējuma avots

X

U1

Atbalsta sniegšana jauniešu NVO vai
NVO, kas veic darbu ar jaunatni,
projektiem un pasākumiem.

Pastāvīgi

Jaunatnes lietu speciālists

X

3

U1

Jauniešu aptauju veikšana, lai
noskaidrotu jauniešiem interesējošus
pasākumus un aktivitātes.

Pastāvīgi

Jaunatnes lietu speciālists,
Jauniešu dome

X

4

U1

Atbalstīt jaunu interešu un neformālo
grupu veidošanos.

Pastāvīgi

5

U1

6

U2;U1

Sadarbības veicināšana ar citu novadu
jauniešiem un profesiju pārstāvjiem, kas
veic darbu ar jauniešiem.
Projektu realizācijas programmas
"Jaunatne darbībā" (2007-2013)
ietvaros, ar 2014.gadu jaunās
programmas ietvaros, u.c. projektu
programmās un konkursos.

Cits finansējuma
avots IZM, LEADER
u.c.

Pastāvīgi

2

U1

Atbildīgais
Jaunatnes lietu speciālists,
Jauniešu dome

1

Dalība pašvaldības izsludinātajā
projektu konkursā – jauniešu projekti.

Īstenošanas laiks

ES un citu ārējo
fondu finansējums

Plānotās aktivitātes

Pašvaldības budžets

Nr.p.k. Uzdevums

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jaunatnes lietu speciālists,

Pastāvīgi

Pastāvīgi

NVO, Dienas centri
Dienas centri, NVO,
Jaunatnes lietu speciālists,
Izglītības iestādes, Jauniešu
dome, Jaunatnes lietu
konsultatīvā padome
Jaunatnes lietu speciālists,
Dienas centri, NVO,
Neformālās jauniešu grupas,
Jauniešu dome, Izglītības
iestādes

X

12

8

U2

9

U2

10

U2

Neformālās izglītības apmācības
jauniešiem, par jauniešiem aktuālām
tēmām, Stopiņu novada Dienas centros.
Nodrošināt pasākumus par veselīgu
dzīves veidu, par atkarību izraisošajām
vielām, agresijas cēloņiem u.c.
negācijām. Nodrošināt jauniešiem
iespēju kļūt par vienaudžu izglītotājiem.
Pašvaldību darbinieku darba
popularizēšana un iepazīšana - „ēnu”
pasākumi jauniešiem.
Atbalsta grupu vadīšana jaunajiem
vecākiem par bērnu audzināšanu,
ģimenes stiprināšanu.

7

U2

Pastāvīgi

Jaunatnes lietu speciālists

Pastāvīgi

Vadītāji un direktori,
izglītības iestāžu, Dienas
centri, NVO
Jaunatnes lietu speciālists
Sabiedrisko attiecību
speciālists, jaunatnes lietu
speciālists
Sociālais dienests,
psihologs, Dienas centri,
Jaunatnes lietu speciālists

U3

Brīvprātīgā darba sistēmas izveide un
brīvprātīgo motivēšanas sistēmas
atbalsts.

2013.gadā izveide
Pastāvīgi

12

U3

Iespēja spēlēt dažādas galda spēles,
pieeja datoriem ar interneta pieslēgumu,
bezvadu interneta pieeja, radošās
darbnīcas jauniešiem.

Pastāvīgi

13

U3

Tehniskās jaunrades aktivitāšu
piedāvāšana jauniešiem.

Pastāvīgi

14

U3

11

15

16

Jauniešu centra izveidošana.
Atbalsta jauniešu dalībai sacensībās,
konkursos un projektos, dalības maksas
konkursos, festivālos, skatēs. Jauniešu

Pastāvīgi
Pastāvīgi

Programmas ietvaros

X

X

X

X

X

X

Jaunatnes lietu speciālists

X

X

Dienas centri

X

Jaunatnes lietu speciālists,
Dienas centri, NVO
Jaunatnes lietu speciālists,
Jaunatnes lietu konsultatīvā
padome, Jauniešu dome
Dienas centri, NVO,

U3

piedalīšanās vietēja un straptautiska
līmeņa pasākumos un apmācībās.

Pastāvīgi

Jaunatnes lietu speciālists,
Izglītības iestādes,
Jauniešu dome, Jaunatnes
lietu konsultatīvā padome

U3

Darba un atpūtas nometņu rīkošana
skolas vecuma jauniešiem, īpašu
uzmanību pievēršot sociālā riska grupas

Pastāvīgi

NVO, Dienas centri,
Sociālais dienests

X

X

X

X

X

X

X

X

13

jauniešiem.

17

U3

Sporta aktivitāšu organizēšana
jauniešiem.

Pastāvīgi

NVO, Dienas centri,
Ulbrokas sporta komplekss

X

18

U3

Vides sakopšanas talkas vai labdarības
pasākumu īstenošana.

Pastāvīgi

NVO, Dienas centri,
Jaunatnes lietu speciālists

X

U4

Aktuālas informācijas atjaunošana
izveidotajos informācijas avotos
www.stopini.lv,
www.draugiem.lv/jauniesistopini ,
Twitterī - @JauniesiStopini.

Pastāvīgi

Jaunatnes lietu speciālists

X

20

U4

Konsultāciju nodrošināšana, par
jauniešiem aktuāliem jautājumiem.

Pastāvīgi

Jaunatnes lietu speciālists,
Dienas centri, NVO

X

21

U4

Informatīvie izdevumi, par aktualitātēm
jauniešu jomā.

Pastāvīgi

22

U4

Izpētes vizītes un pieredzes apmaiņa
Latvijā un ārvalstīs.

Pastāvīgi

Jauniešu dome, Jaunatnes
lietu speciālists
Jaunatnes lietu speciālists,
Jaunatnes lietu konsultatīvā
padome, Jauniešu dome

23

U5

Jauniešu domes izveide un darbības
uzturēšana.

2013.gadā izveide
Pastāvīgi

Jaunatnes lietu speciālists

X

24

U5

2013.gadā izveide
Pastāvīgi

Jaunatnes lietu speciālists

X

25

U5

Jaunatnes lietu konsultatīvā padomes
izveide.
Stopiņu novada skolu pašpārvalžu
tikšanās.

Pastāvīgi

Jaunatnes lietu speciālists

X

26

U5

Situācijas izpēte darbam ar jaunatni,
esošā politikas dokumenta izvērtēšana.

2015.gads

Jaunatnes lietu speciālists,
Jaunatnes lietu konsultatīvā
padome

X

27

U5

Jauniešu foruma organizēšana.

2015.gads

Jauniešu dome, Jaunatnes
lietu speciālists

X

19

X

X

X

X

14

28

29

U5

Jaunatnes politikas dokumenta izstrāde
Stopiņu novadam.

2015.gads

Jauniešu dome, Jaunatnes
lietu speciālists, Jaunatnes
lietu konsultatīvā padome

U5

Darbā ar jaunatni iesaistīto personu
piedalīšanās vietēja un straptautiska
līmeņa pasākumos un apmācībās.

Pastāvīgi

Jaunatnes lietu speciālists

X

X

X

15

