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Terminu un saīsinājumu skaidrojums 

Nr. Termins Definīcija 

1. Jaunieši personas vecumā no 13 -25 gadiem. 

2. Jaunatnes politika visās valsts politikas jomās īstenojamu mērķtiecīgu 

darbību kopums, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un 

vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves 

kvalitātes uzlabošanos. Jaunatnes politika ir starpnozaru 

politika, ko īsteno dažādas valsts pārvaldes un pašvaldību 

iestādes atbilstoši savai kompetencei, kā arī jaunatnes 

organizācijas un citas fiziskas vai juridiskas personas. 

Jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā līdzdarbojas arī 

paši jaunieši. 

3. Darbs ar jaunatni uz jauniešiem vērsts plānotu praktisku pasākumu 

kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes 

uzlabošanos. Darba ar jaunatni pamatuzdevumi ir šādi: 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. 

4. Neformālā izglītība papildina formālo izglītību; neformālās izglītības mērķis 

ir sniegt zināšanas, veidot prasmes, iemaņas un 

attieksmes, kā arī veicināt jauniešu vispusīgu attīstību un 

aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā 

dzīvē 

5. Jaunatnes lietu 

speciālists 

persona, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar 

jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, 

izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, 

īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus 

pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas 

jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina 

jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus 

jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, 

projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī 

veicina jauniešu personības attīstību 

6. Jaunatnes organizācija Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība un 

jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstīta biedrība, kas 

veic darbu ar jaunatni un kuras statūtos viens no 

noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu 

iniciatīvas un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un 

sabiedriskajā dzīvē, kurā vismaz divas trešdaļas biedru ir 

bērni un jaunieši vai arī vairākas biedrības, kurās kopā 

vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši. 

Biedrības valdē jābūt nodrošinātai jauniešu līdzdalībai, 

un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos 

7. Jauniešu centrs Jauniešu centra mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu 

iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 
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sabiedriskajā dzīvē. Tā ir vieta, kur jauniešiem tiek 

izveidota draudzīga, atvērta un atbalstoša vide, tiek 

piedāvātas iespējas kopīgi plānot brīvā laika lietderīgu 

pavadīšanu, iegūt aktuālu informāciju un palīdzību 

dažādās dzīves situācijās, arī saistībā ar projektu izstrādi 

un īstenošanu, konfliktu risināšanu u.c. 

8. Stratēģija darbam ar 

jaunatni pašvaldībā 

ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments vai rīcības 

programma, kuras mērķis ir panākt efektīvas jaunatnes 

politikas īstenošanu pašvaldībā, identificējot konkrētas 

prioritātes (rīcības virzienus) turpmākajiem gadiem 

atbilstoši esošajām problēmām jaunatnes jomā pašvaldībā 

un pieejamajiem resursiem pašvaldībā 

9. Brīvprātīgā darbs sociālās līdzdalības forma, ko veic fiziskā persona no 

brīvas gribas, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās un 

nesaņemot par to atalgojumu. Brīvprātīgais darbs ir vērsts 

uz sabiedriskā labuma darbību un veicina zināšanu, 

prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu 

izmantošanu 

10. Jauniešu informācijas 

punkts 

atsevišķa telpa vai telpas daļa jauniešu centrā vai ārpus tā 

telpām, kur tiek nodrošināta jauniešu piekļuve jauniešu 

vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai.  

 

ES – Eiropas Savienība 

LND – Lubānas novada dome 

JC – jauniešu centrs 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO – nevalstiskās organizācijas 



 5 

Ievads 

 

 Pašvaldības, pildot savas funkcijas, piedalās valsts jaunatnes politikas īstenošanā, 

pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības kompetence 

ir plānot darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas 

dokumentus, un nodrošināt institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni. Jaunatne ir sabiedrības 

un tās izaugsmes turpināšanās garants, tāpēc mūsu cerības un nākotnes skatījums ir saistīts ar 

jaunatni. 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.  

Lubānas novada jaunatnes politikas stratēģija ir pirmais jaunatnes lietu plānošanas 

dokuments novadā. Tas tiek balstīts uz septiņām prioritārajām jomām:  

 jauniešu līdzdalība 

 informētība 

 neformālā izglītība un brīvais laiks 

 infrastruktūra 

 veselība un drošība  

 sociālā iekļaušana 

 nodarbinātība 

Lubānas novada jaunatnes politikas stratēģijas uzdevumi ir: 

 definēt mērķus jaunatnes jautājumos un noteikt prioritātes; 

 izveidot struktūru sistemātiskai līdzekļu plānošanai jaunatnes darbam; 

 veidot atbalsta sistēmu darbam ar jauniešiem Lubānas novadā. 

Stratēģijas īstenošanā ir iesaistītas pašvaldības iestādes, struktūrvienības, jaunieši, 

nevalstiskās organizācijas un jaunatnes lietu speciālists. 

Jaunatnes politika Lubānas novadā tiek plānota un īstenota saskaņā ar Latvijas 

Republikas Jaunatnes likumu un Latvijas Republikas Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 

2009. – 2018.gadam. 
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1. Lubānas novada jaunatnes politikas stratēģijas nepieciešamības pamatojums 

 

Tā kā līdz šim Lubānas novadā nav tikuši izstrādāti jaunatnes lietu plānošanas 

dokumenti, tad novada dome izvirzīja domu par atsevišķa plānošanas dokumenta izstrādi 

jaunatnes darba definēšanai, pilnveidošanai un attīstībai.  

Lubānas novada jaunatnes politikas stratēģija nepieciešama, lai: 

 definētu mērķus jaunatnes jautājumos un noteiktu prioritātes; 

 izveidotu struktūru sistemātiskai līdzekļu plānošanai jaunatnes darbam; 

 veidotu atbalsta sistēmu darbam ar jauniešiem Lubānas novadā. 
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2. Esošās situācijas raksturojums 

2.1. Esošās situācijas raksturojums 

2013.gada 1.janvārī Lubānas novadā reģistrēti 2778 iedzīvotāji
1
, no kuriem jaunieši 

vecumā no 13 – 25 gadiem ir 507, kas sastāda 18,2 % no kopējā iedzīvotāju skaita (1.tabula). 

         1.tabula 

Lubānas pilsēta 327 

Indrānu pagasts 180 

Avots: Lubānas novada pašvaldība 

 

Lubānas novadā darbojas 2 vispārējās izglītības iestādes. Pamatizglītību un vidējo 

izglītību Lubānas novadā nodrošina Lubānas vidusskola un pamatizglītību – Meirānu Kalpaka 

pamatskola.  

Lubānas vidusskola  

Lubānas vidusskola ir nozīmīga novada esošajai un perspektīvajai attīstībai, svarīga 

loma tai bijusi novada vēsturē un attīstībā, kā arī tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā. 

1965. gada februārī Lubānas vidusskola iegūst esošo skolas ēku, kas atrodas Krasta ielā 6, 

Lubānā.  

2012./2013. mācību gadā skola īsteno 2 izglītības programmas:  

 pamatizglītības programmu (kods 21011111);  

 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 

(kods3101 10 11).  

2012./2013. mācību gadā Lubānas vidusskolā mācās 234 skolēni. Lubānas vidusskolas 

sagatavotā statistika liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā skolēnu skaits samazinās. Mazinoties 

dzimstībai un pieaugot migrācijai, arī nākamajos gados skolēnu skaits mazināsies, īpaši 5 –9. 

klasēs. 

Lubānas vidusskolā ir plašs interešu izglītības programmu piedāvājums, īpašs uzsvars 

kultūrizglītības programmām un sporta izglītībai.  

Kultūrizglītības programmas:  

 3 vokālie ansambļi;  

 1.-2. klašu koris;  

 3.-4. klašu koris;  

                                                 
1
 Lubānas novada pašvaldības dati 



 8 

 5.-9. klašu meiteņu koris;  

 3 teātra pulciņi;  

 6 tautisko deju kolektīvi;  

 Vizuāli lietišķās mākslas pulciņš 

 Kokapstrādes pulciņš.  

 

Sporta izglītības programmas:  

 basketbols 3.-5. klašu zēniem;  

 basketbols 6.-8. klašu zēniem;  

 basketbols 9.-12. klašu zēniem;  

 basketbols 3.-4. klašu meitenēm;  

 basketbols 6.-8. klašu meitenēm;  

 volejbols 5.-8. klašu meitenēm 

 volejbols 5.-7. klašu zēniem;  

 volejbols 10.-12. klašu skolēniem;  

 volejbols 9.-12. klašu meitenēm 

 futbols 1.klases skolēniem 

 vieglatlētika 1.-4. klašu skolēniem. 

 vieglatlētika 5.-12. klašu skolēniem  

 

Jaunatnes darba programmas:  

 informatīvi literārais pulciņš (skolas avīze);  

 tehniskās jaunrades pulciņš; 

 novadpētniecības pulciņš;  

 vācu valodas pulciņš;  

 pulciņš “Pirmie soļi pie datora”.  

 

Vides izglītības programma:  

 mazpulki.  

 

Tehniskās jaunrades programma:  

 tehniskās modelēšanas pulciņš.  
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2012./2013. mācību gadā skolā strādā 35 pedagogi, no kuriem 3 vīrieši. Pamatdarbā 

28 un blakusdarbā - 7 skolotāji. Augstākā pedagoģiskā izglītība ir 34 skolotājiem, vienam cita 

augstākā izglītība, 6 ir maģistra grāds, 10 ir apguvuši vairākas augstākās izglītības.  

Pedagoģiskie darbinieki regulāri paaugstina kompetenci tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides programmās. Skolas pedagogi darbojas 5 metodiskajās komisijās. 1 

pedagogs ir starpnovadu metodiskās apvienības vadītājs. Notiek regulāra sadarbība ar 

Lubānas novada sociālo dienestu un psihologu. Lubānas vidusskola atrodas lauku sociāli 

ekonomiskajā vidē, kur veic ne tikai izglītības iestādes, bet arī kultūras un informācijas centra 

funkcijas. Vecāki ir apmierināti ar iespēju bērniem obligāto pamatizglītību un vidējo izglītību 

iegūt pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.  

Skolas telpas atbilst izglītības iestādes higiēnas prasībām. Skolas uzturēšanu kārtībā 

nodrošina 18 tehniskie darbinieki. Izglītības iestādei ir nepieciešams internāts, jo skolā mācās 

bērni no attālākajiem lauku pagastiem.  

 

Meirānu Kalpaka pamatskola  

Meirānu Kalpaka pamatskola nodrošina:  

 pamatizglītības programmu (kods 21011111);  

 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem A un B līmenis (kods 21015811);  

 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (21015611) 

 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības 

programmu (kods 00011111).  

Skolā ir pieejami logopēda un speciālā pedagoga pakalpojumi. 2012./2013. mācību 

gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā mācās 41 skolēns, no kuriem 5 apgūst speciālās 

pamatizglītības programmu. 

Izglītības iestāde nodrošina pietiekošu interešu izglītības programmu:  

 1.-4. klašu vokālais ansamblis;  

 5.-9.klašu vokālais ansamblis;  

 Dabas zinību pulciņi „Ejot pa dabas taku”, „Mazpulki” 

 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs; 

 Pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis 
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 kokapstrādes pulciņš;  

 Rokdarbu studija 

 izteiksmīgās runas pulciņš;  

 dramatiskais pulciņš;  

Meirānu Kalpaka pamatskolā no 2009. gada darbojas biedrība "Meirānieši", kurā ir 

iesaistīti skolēni, viņu vecāki un pedagogi. Biedrība veiksmīgi realizē vairākus projektus. 

Īstenots LEADER projekts "Modernas mūzikas studija bērnu un jauniešu brīva laika 

pavadīšanai Meirānos" (2009., finansējums Ls 5000), projekts ,,Aiviekstes lakstīgalas 2010’’ 

(atbalsts no Vidzemes plānošana reģiona Ls 500), Latvijas Kopienu iniciatīvu fondā 

„Programma kopā ar ģimeni un skolu" apstiprināts projekts ,,Būsim kopā un radīsim pasauli 

krāsaināku’’ (finansējums Ls 1600), sagatavots projekts "Bērnu un jauniešu brīvā laika centrs 

Meirānos" (finansējums Ls 6000).  

No 2010. līdz 2012. gadam skola piedalījās Comenius starptautiskajā skolu sadarbības 

projektā ,,Māksla ir spogulis, kurā katrs redz sevi".  

Tā kā izglītības iestādei ir internāts, to nepieciešams labiekārtot, iegādāties jaunas 

mēbeles, tehnisko aprīkojumu. Saskaņā ar nacionālajiem plānošanas dokumentiem, izglītības 

iestādēs un sabiedrībā ir jāpiedāvā mūžizglītības iespējas mūža garumā, svarīga ir jaunrades 

un radošuma metode, alternatīvās un inovatīvās apmācības metodes.  

 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītība  

Lubānas Mākslas skola  

Novada teritorijā darbojas Lubānas mākslas skola. Tā atrodas Lubānas pilsētā.  

Lubānas Mākslas skola ir akreditēta Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāde, 

kurā audzēkņi vecumā no 7 līdz 15 gadiem mācās saskaņā ar profesionālās ievirzes izglītības 

programmu 20 V 21100 „Vizuāli plastiskā māksla”. Skolu beidzot, audzēkņi pēc sekmīgi 

nokārtotiem noslēguma pārbaudījumiem saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību 

mākslā. Audzēkņi var turpināt mācības mākslas vidusskolās un iegūt vidējo speciālo izglītību.  

Skola darbojas kopš 1995. gada 1. septembra. Skolas misija – skola kā kultūras un 

izglītības centrs. 5 gadu apmācības kursā audzēkņi no Lubānas pilsētas, Lubānas novada 

Indrāniem, kā arī Madonas novada Ošupes pagasta apgūst prasmes un zināšanas zīmēšanā, 

gleznošanā, kompozīcijā, darbā ar materiālu, veidošanā un mākslas valodas pamatos. Mācību 

semestrus noslēdz audzēkņu darbu skates. Mācību un radošo procesu nodrošina 4 pedagogi, 

kuriem ir augstākā izglītība.  
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2012. gadā mācības uzsāk 55 audzēkņi. Skolēnu skaits pēdējo gadu laikā ir pieaudzis, 

kas apliecina interesi par mākslas un dizaina jomu, jaunrades iespējām.  

Skolas kolektīvs un audzēkņi regulāri piedalās Lubānas sabiedriskajos pasākumos ar 

audzēkņu darbu izstādēm, noformē pilsētas pasākumus, apglezno ēkas un objektus. Skolā 

izveidojušās tradīcijas, kas padara skolas dzīvi interesantāku gan skolēniem, gan skolotājiem, 

gan viesiem – skolotāju dienas atzīmēšana, Ziemassvētku karnevāls, mākslas darbnīcas 

pilsētas iedzīvotājiem, Mākslas dienu pasākumi pavasarī un vasaras praksē, plenēri, 

ekskursijas.  

Lubānas Mākslas skola ir guvusi atbalstu VKKF rīkotajos projektos. Ar fonda atbalstu 

iegādāta keramikas apdedzināmā krāsns un tiek rīkoti dažādi apmācības kursi bērniem un 

pieaugušajiem.  

Sporta aktivitātes  

Lubānas novads ir sporta tradīcijām bagāts. Novadā tiek organizētas volejbola, 

basketbola, futbola un hokeja sacensības, ir iespēja apmeklēt trenažieru zāli Lubānas 

vidusskolā.  

2011. gadā Lubānā ir renovēts sporta komplekss. Lubānas novada sportisti ar labiem 

panākumiem piedalās starpnovadu organizētajās sporta sacensībās. Labi panākumi valsts 

mērogā ir jaunajiem vieglatlētiem.  

Sporta attīstībai ir nepietiekošs aktīvā sporta piedāvājums, nav tenisa laukumu, 

nūjošanas trašu, nepastāv ekstrēmo sporta veidu īstenošanas iespējas.  

Lubānas kultūras nams 

Lubānas kultūras namā darbojas divi jauniešu pašdarbības kolektīvi – jauniešu deju 

kolektīvs „Žuburi” B un jauniešu deju kolektīvs "Žuburi" C grupa. Patlaban tajos dejo 43 

jaunieši vecumā no 15 līdz 23 gadiem. Jauniešu grupas repertuārā ir latviešu tautas dejas un 

cittautu dejas, dejotāji piedalās dažādu horeogrāfisko uzvedumu veidošanā. Kolektīvi dejo 

visos Lubānas novada organizētajos koncertos, kā arī starpnovadu un valsts mēroga jauniešu 

deju kolektīvu pasākumos. 

Lubāna ir viena no retajām mazpilsētām, kurā ir kinoteātris. Kinoteātris tiek 

apmeklēts, tomēr ir nepieciešama kinoteātra aprīkošana ar mūsdienīgām tehnoloģijām, jaunu 

aparatūru, telpu rekonstrukcija un paplašināšana.  

Lubānas novada bibliotēka 

Lubānas novadā ir 2 bibliotēkas – Lubānas pilsētas bibliotēka un Meirānu bibliotēka. 

Lubānas pilsētas bibliotēkai ir ārējais apkalpošanas punkts "Baloži", kurš atrodas Indrānu 

pagastā. Bibliotēku pasākumu rīkošanai pašvaldība piešķir nelielu finansējumu, līdz ar to 
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pārsvarā notiek tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem, pazīstamiem cilvēkiem, diskusijas par 

grāmatām. Visbiežāk šādus pasākumus apmeklē vidējās un vecākās paaudzes cilvēki. 

Nevalstisko organizāciju darbība  

Lubānas novadā aktīvi darbojas 12 nevalstiskās organizācijas. Viena daļa NVO, 

piemēram, „Lasītāju klubs Lubānieši”, „Meirānieši”, „Lubānas novada iniciatīvas biedrība”, 

rūpējas par novada kultūrvēsturiskā mantojuma un ievērojamu novadnieku piemiņas 

saglabāšanu.  

Darbojas interešu NVO – pensionāru biedrība „Cerība”, „Dejotprieks”, „Saulainais 

rīts” "Lubānas novada amatnieks", „Aborieši”. Lubānas novadā ir mazpulki, nacionālās 

biedrības – „Nacionālā Karavīru biedrība”, apvienības „Daugavas Vanagi” Lubānas nodaļa. 

Aktīvās atpūtas un tūrisma attīstības jomā darbojas biedrības „Aiviekstes ozoli”, „Akmeņu 

parks „Vaidavas”. 
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2.2. SVID analīze  

 

Uzsākot darbu pie Lubānas novada jaunatnes politikas stratēģijas, tika organizēta 

darba grupa, kas veica novada SVID analīzi ar mērķi to izmantot jaunatnes politikas 

plānošanas dokumentā. Darba grupā piedalījās gan dažādu nozaru speciālisti, kuru darbs 

saistīts arī ar jauniešiem, gan paši jaunieši, kuri sniedza novada vērtējumu no sava skatījuma. 

Rezultāti ir sekojoši: 

 

Stiprās puses: 

 Aktīvi jaunieši 

 Jauniešiem labas valodu prasmes (angļu u.c.), kas veicina projektu realizāciju 

un integrēšanos ES 

 Palielinās lokālais patriotisms jauniešu vidū  

 Jauniešiem ir pašvaldības atbalsts 

 Spēcīgas skolas, kur var iegūt kvalitatīvu izglītību 

 Atsaucīgi nozaru speciālisti un iestāžu vadītāji 

Vājās puses: 

 Nepietiekama jauniešiem paredzētās informācijas aprite 

 Vāja līdzdalība jaunatnes politikas jomā gan novadā, gan valsts līmenī 

 Komunikācijas prasmju trūkums jauniešiem 

 Krievu valodas prasmes trūkums jauniešiem 

 Brīvā laika pavadīšanas vietu trūkums  

 Ar sabiedrisko transportu nav iespējas izbraukāt uz jauniešu pasākumiem 

 Augstskolu, vidējās profesionālās izglītības piedāvājuma trūkums 

 Kvalitatīva ceļa seguma uz novada centru trūkums (sasniedzamībai un 

mobilitātei) 

 Zems atalgojums esošajās darba vietās (nemotivē atgriezties) 

 

Iespējas: 

 Iespējas piedalīties projektos 

 Veidot sadarbību starp iestādēm, speciālistiem, jauniešu organizācijām un 

biedrībām) 
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 Novada uzņēmējdarbības veicināšana, tās dažādošanas iespējas 

 Sakārtot novada infrastruktūru, veicinot uzņēmējdarbību 

 Pašvaldībai uzlabot fizisko un sociālo vidi, lai attīstītos uzņēmējdarbība 

 Attīstīt lauksaimniecisko ražošanu, mainot sabiedrības attieksmi 

 Ceļu infrastruktūras sakārtošana – no novada apdzīvotajām vietām nokļūšana 

pilsētā pa asfaltētu ceļa segumu 

 

Draudi: 

 Jauniešu aizplūšana no novada 

 Novada sabiedrības novecošanās (zema dzimstība) 

 Finanšu situācija valstī 
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3. Lubānas novada jaunatnes politikas stratēģija 

3.1. Jaunatnes politikas vīzija 

 

 Lubānas novads ir vieta, kur tiek sekmēta radošu un uzņēmīgu jauniešu veidošanās, 

kuri ar lepnumu atgriežas dzimtajā pusē, lai veicinātu tās labklājību. 

 

3.2. Jaunatnes politikas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi 

 

Jaunatnes politikas 

prioritārā joma 

Jaunatnes politikas 

ilgtermiņa mērķi 
Jaunatnes politikas īstermiņa mērķi 

1. Jauniešu līdzdalība 1.1. Radīt labvēlīgu vidi 

jauniešu aktīvas līdzdalības 

attīstībai 

 

1.1.1. Veidot atbalsta sistēmu jaunatnes 

darba organizēšanai.  

1.1.2. Veicināt jauniešu līdzdalību Lubānas 

novada aktivitātēs 

1.1.3. Attīstīt jauniešu brīvprātīgā darba 

sistēmu 

1.1.4. Atbalstīt jauniešu organizāciju darbību 

un veicināt jaunu organizāciju veidošanos 

1.1.5. Veicināt jauniešu iesaistīšanos 

reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga 

aktivitātēs 

1.1.6. Veicināt jauniešu lokālpatriotismu 

2. Jauniešu informētība 2.1. Nodrošināt savstarpēju 

informācijas apmaiņu starp 

jauniešiem un pašvaldību 

2.1.1. Regulāri apkopot un izanalizēt 

vispusīgu informāciju par jauniešiem un 

jauniešu situāciju novadā. 

2.1.2. Attīstīt vienotu Lubānas novada 

jauniešu informācijas sistēmu, lai 

nodrošinātu jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, 

pieejamu un saistošu informāciju 

3. Jauniešu neformālā 

izglītība un brīvais laiks 

3.1. Sekmēt jauniešu 

neformālās izglītības attīstību 

 

3.2. Radīt iespēju ikvienam 

jaunietim pavadīt brīvo laiku 

atbilstoši viņa vecumam, 

vajadzībām un interesēm 

 

 

3.1.1. Attīstīt neformālās izglītības 

pieejamību un piedāvājumu 

 

3.2.1. Uzlabot materiāltehnisko bāzi brīvā 

laika pavadīšanas vietās 

3.2.2. Veicināt un atbalstīt saturīgu jauniešu 

pasākumu tradīciju veidošanos 

3.2.3. Veicināt jauniešu iesaistīšanos kultūras 

un sporta aktivitātēs 

3.2.4. Organizēt saturīgas brīvā laika 

pavadīšanas aktivitātes skolas brīvlaikā 
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4. Jauniešu veselība, drošība 

un sociālā iekļaušana 

4.1. Veicināt veselīgu un 

drošu dzīvesveidu jauniešu 

vidū 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Popularizēt tradicionālās 

ģimenes vērtības 

4.1.1. Īstenot regulārus jauniešu atkarību 

profilakses, reproduktīvās veselības, veselīga 

dzīvesveida un sabiedriskās drošības 

popularizēšanas pasākumus 

4.1.2. Izveidot atbalsta sistēmu jauniešiem 

veselības jautājumos 

4.1.3. Nodrošināt jauniešu ar īpašām 

vajadzībām iekļaušanu sabiedriskajos 

procesos 

4.1.4. Veicināt videi draudzīgu dzīvesveidu 

jauniešu vidū 

 

4.2.1. Realizēt ģimeņu izglītošanas 

programmas un atbalstīt jaunās ģimenes 

5. Jauniešu nodarbinātība 5.1.Veicināt jauniešu 

nodarbinātību Lubānas 

novadā 

5.1.1. Veicināt jauniešu atgriešanos Lubānas 

novadā 

5.1.2. Pilnveidot informatīvo atbalstu 

jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 

5.1.3. Veicināt skolēnu nodarbinātību vasarā 
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3.3. Lubānas novada jaunatnes politikas stratēģijas 2013. – 2018.gadam uzdevumi un aktivitātes 

 

Jaunatnes politikas 

ilgtermiņa mērķi 

Jaunatnes politikas 

īstermiņa mērķi 

Uzdevumi, plānotās 

aktivitātes 

Indikatori Atbildīgā  

institūcija 

1. Jauniešu līdzdalība 

1.1. Radīt labvēlīgu vidi 

jauniešu aktīvas līdzdalības 

attīstībai  

 

1.1.1. Izveidot atbalsta 

sistēmu jaunatnes darba 

organizēšanai 

1) Nostiprināt un 

pilnveidot jauniešu centra 

darbību 

 

 

2) Katru gadu paredzēt 

finansējumu pašvaldības 

budžetā darbam ar jaunatni. 

 

3) Pilnveidot un paplašināt 

vietējo, reģionālo, 

nacionālo un starptautisko 

institucionālās sadarbības 

tīklu jaunatnes politikas 

mērķu sasniegšanai. 

Aktivitāšu skaits, 

piešķirtais budžeta apjoms, 

iesaistīto jauniešu skaits 

 

 

Piešķirtā pašvaldības 

budžeta finansējuma 

apjoms darbam ar jaunatni. 

 

Iesaistīto sadarbības 

institūciju daudzums. 

 

Lubānas novada dome 

(LND) 

 

 

 

LND 

 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists 

 

1.1.2. Veicināt jauniešu 

līdzdalību Lubānas novada 

aktivitātēs 

 

1) Iesaistīt jauniešus 

pasākumu organizēšanā. 

 

 

2) Līdzfinansēt jauniešu 

projektus. 

 

3) Sadarboties ar skolēnu 

pašpārvaldēm. 

 

 

4) Nodrošināt jauniešiem 

Pasākumu skaits, kuru 

organizēšanā iesaistīti 

jaunieši. 

 

Līdzfinansēto projektu 

skaits. 

 

Sanāksmju ar skolēnu 

pašpārvaldēm skaits. 

Kopīgo pasākumu skaits. 

 

Izveidota Jauniešu dome 

Jauniešu centrs, Jaunatnes 

lietu speciālists 

 

 

LND 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 
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iespēju piedalīties lēmumu 

pieņemšanas procesos, 

izveidojot Jaunatnes lietu 

konsultatīvo padomi un/ 

vai Jauniešu domi. 

 

5) Nodrošināt jauniešus ar 

informāciju par iespējām 

iesaistīties pašvaldības 

lēmumu pieņemšanā. 

 

 

 

6) Organizēt jauniešu 

tikšanos ar lēmumu 

pieņēmējiem (metode 

„Kafija ar politiķiem”) 

 

un/vai Jaunatnes lietu 

konsultatīva padome. 

 

 

 

 

Izplatītās informācijas 

daudzums par pašvaldības 

aktualitātēm, 

sabiedriskajām 

apspriešanām, tikšanās ar 

iedzīvotājiem. 

 

Aktivitāšu skaits. Iesaistīto 

jauniešu skaits. . 

speciālists 

 

 

 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs 

 

 

 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists 

 

 

 

1.1.3. Attīstīt jauniešu 

brīvprātīgā darba sistēmu 

 

1) Izplatīt informāciju par 

brīvprātīgā darba iespējām 

vietējā un starptautiskā 

mērogā. 

 

2) Iesaistīt dažādu nozaru 

partnerus brīvprātīgā darba 

sistēmā (sociālais dienests, 

izglītības iestādes, kultūras 

iestādes, u.c.). 

 

3) Organizēt apmācības un 

informatīvos seminārus par 

brīvprātīgo darbu 

jauniešiem un iesaistīto 

nozaru institūciju 

pārstāvjiem. 

Iesaistīto jauniešu skaits 

brīvprātīgā darba 

aktivitātēs. 

 

 

Iesaistīto nozaru partneru 

skaits un kopējo aktivitāšu 

skaits.  

 

 

 

Apmācību un informatīvo 

semināru skaits par 

brīvprātīgo darbu. 

 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs 

 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs, 

Sociālais dienests, Kultūras 

nams, izglītības iestādes) 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs 
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4) Organizēt jauniešu 

brīvprātīgo darbu vasaras 

periodā dažādās nozarēs. 

 

 

Veikto brīvprātīgā darba 

aktivitāšu un veidu skaits. 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs 

 

1.1.4. Atbalstīt jauniešu 

organizāciju darbību un 

veicināt jaunu organizāciju 

veidošanos 

 

1) Iespēju robežās atbalstīt 

ar materiāltehnisko 

nodrošinājumu. 

 

2) Nodrošināt ar telpām 

jauniešu iniciatīvas. 

 

3) Sniegt konsultācijas par 

NVO darbību. 

 

4) Regulāri rīkot 

organizāciju un neformālu 

jauniešu grupu tikšanos ar 

jaunatnes darbiniekiem. 

 

Sniegtais atbalsts 

praktiskos jautājumos. 

 

 

Telpu nodrošinājums. 

 

 

Sniegto konsultāciju skaits. 

 

 

Jauno un esošo jaunatnes 

organizāciju skaits. 

Regulāras jauniešu 

tikšanās. 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs 

 

Jaunatnes lietu speciālists, 

Jauniešu centrs 

 

Jaunatnes lietu speciālists, 

Jauniešu centrs 

 

 

1.1.5. Veicināt jauniešu 

iesaistīšanos reģionāla, 

nacionāla un starptautiska 

mēroga aktivitātēs 

1) Līdzfinansēt jauniešu 

projektus. 

 

 

 

2) Organizēt jauniešu 

pieredzes apmaiņas 

braucienus. 

 

3) Iespēju robežās 

nodrošināt ar transportu. 

Līdzfinansēto projektu 

skaits.  

 

 

 

Pieredzes apmaiņas 

pasākumu skaits (iesaistīto 

jauniešu skaits). 

 

Transporta pakalpojumu 

skaits. 

 

LND, Finanšu un 

grāmatvedības daļa, 

Jaunatnes lietu speciālists, 

Jauniešu centrs 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs 
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1.1.6. Veicināt jauniešu 

lokālpatriotismu 

 

1) Noskaidrot esošo 

jauniešu attieksmi par dzīvi 

Lubānas novadā. 

 

2) Iesaistīt jauniešus 

novadu un pagastus 

reklamējošās aktivitātēs un 

kampaņās (piemēram, 

izstādes vai uzņēmēju 

dienas). 

 

3) Organizēt pasākumus 

(tematiskās pēcpusdienas, 

konkursus), lai izzinātu 

novada vēsturi, kultūru, 

cilvēkus utt.  

Aptauja par jauniešu 

attieksmi. 

 

 

Iesaistīto jauniešu skaits 

novadu reklamējošās 

aktivitātēs un kampaņās. 

 

 

 

 

Tematisko vakaru biežums 

un iesaistīto jauniešu 

skaits.  

 

 

 

Jaunatnes lietu speciālists, 

Jauniešu centrs 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs 

 

 

 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs 
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Jaunatnes politikas 

ilgtermiņa mērķi 

Jaunatnes politikas 

īstermiņa mērķi 

Uzdevumi, plānotās 

aktivitātes 

Indikatori Atbildīgā  

institūcija 

2. Jauniešu informētība 

2.1. Nodrošināt savstarpēju 

informācijas apmaiņu starp 

jauniešiem un pašvaldību 

2.1.1. Regulāri apkopot un 

izanalizēt vispusīgu 

informāciju par jauniešiem 

un jauniešu situāciju 

novadā 

1) Regulāri veikt aptaujas 

un pētījumus, lai apkopotu 

informāciju par novada 

jauniešiem un darbu ar 

jaunatni. 

 

2) Regulāri izpētīt jauniešu 

lietderīga brīvā laika 

pavadīšanas iespējas un 

pieprasījumu.  

Veikto aptauju un pētījumu 

skaits un saturs. 

 

 

 

Pieejama informācija par 

jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas iespējām un 

pieprasījumu.  

Jaunatnes lietu speciālists, 

Jauniešu centrs 

 

 

 

Jaunatnes lietu speciālists, 

Jauniešu centrs 

 2.1.2. Attīstīt vienotu 

Lubānas novada jauniešu 

informācijas sistēmu, lai 

nodrošinātu jauniešiem 

aktuālu, kvalitatīvu, 

pieejamu un saistošu 

informāciju 

 

1) Pilnveidot informācijas 

izplatīšanas veidus 

jauniešiem, izmantojot 

dažādus informācijas 

nesējus: 

 laikraksts,  

 mājas lapa, ,  

 sociālie tīkli,  

 jaunumu un ziņu listes 

e-pastā,  

 afišas.  

 

2) Izveidot jauniešu 

informatīvo stendu pilsētas 

un pagastu centrā. 

 

 

3) Iekļaut jaunatnes 

politikā iesaistītās 

Informācijas daudzums 

dažādos kanālos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieveidots jauniešu 

informatīvais stends 

Lubānas pilsētā un 

Meirānos.  

 

Izveidota vienota 

informācijas apmaiņas 

sistēma. 

Laikraksta „Lubānas ziņas” 

redaktors, Mājas lapas 

administrators, Jauniešu 

centrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists 

 

 

 

Jaunatnes lietu speciālists, 

Jauniešu centrs 
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institūcijas vienotā 

informācijas apmaiņas 

sistēmā. 

 

2.1.3. Veicināt jauniešu 

informētību par jauniešiem 

aktuāliem jautājumiem un 

iespējām  

 

1) Regulāri sniegt 

informāciju caur dažādiem 

informācijas kanāliem. 

 

2) Organizēt jauniešu 

klātienes tikšanos par 

aktuāliem jautājumiem 

(veselība, nodarbinātība, 

izglītība u.c.). 

 

Jauniešu informētības 

līmenis par jauniešiem 

aktuāliem tematiem.  

 

Organizēto klātienes 

tikšanos skaits. 

 

 

Jaunatnes lietu speciālists, 

Jauniešu centrs 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs 
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Jaunatnes politikas 

ilgtermiņa mērķi 

Jaunatnes politikas 

īstermiņa mērķi 

Uzdevumi, plānotās 

aktivitātes 

Indikatori Atbildīgā  

institūcija 

3. Jauniešu neformālā izglītība un brīvais laiks 

3.1. Sekmēt jauniešu 

neformālās izglītības 

attīstību 

3.1.1. Attīstīt un 

popularizēt neformālās 

izglītības pieejamību un 

piedāvājumu 

 

1) Organizēt dažādus 

neformālās izglītības 

pasākumus un apmācības. 

 

 

 

2) Izplatīt informāciju par 

neformālās izglītības 

iespējām jauniešiem 

pieejamās vietās. 

 

3) Motivēt jauniešus 

izmantot dažādu finanšu 

instrumentu iespējas 

neformālās izglītības 

īstenošanai (piemēram, 

„Jaunatne darbībā”). 

 

4) Nodrošināt konsultācijas 

par neformālo izglītību un 

tās īstenošanas iespējām. 

 

Iesaistīto jauniešu skaits 

pasākumos. Informatīvo 

pasākumu skaits izglītības 

iestādēs par neformālo 

izglītību. 

 

Informācijas daudzums un 

tās izplatīšanas veidi par 

neformālās izglītības 

iespējām  

 

Jauniešu projektu skaits, 

kas ieguvuši atbalstu 

dažādās programmās. 

 

 

 

 

Sniegto konsultāciju skaits 

par neformālo izglītību. 

Jaunatnes lietu speciālists, 

Jauniešu centrs 

 

 

 

 

Jaunatnes lietu speciālists, 

Jauniešu centrs 

 

 

 

Jaunatnes lietu speciālists, 

Jauniešu centrs 

 

 

 

 

 

Jaunatnes lietu speciālists, 

Jauniešu centrs 
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3.2. Radīt iespēju ikvienam 

jaunietim pavadīt brīvo 

laiku atbilstoši viņa 

vecumam, vajadzībām un 

interesēm 

3.2.1. Uzlabot materiāli 

tehnisko bāzi jauniešu 

brīvā laika pavadīšanas 

vietās 

 

1) Uzlabot jauniešu centra 

materiāltehnisko 

nodrošinājumu. 

 

2) Nodrošināt atbilstošu 

inventāru un labiekārtot 

jauniešu atpūtas vietas. 

 

3) Piedalīties projektu 

konkursos par aprīkojuma 

iegādi. 

 

Materiāltehniskā 

nodrošinājuma veidi un 

skaits. 

 

Labiekārtotu jauniešu 

atpūtas vietu skaits. 

 

 

Iesniegtie un apstiprinātie 

projekti par aprīkojuma 

iegādi. 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs 

 

 

LND, Jauniešu centrs 

 

3.2.2. Veicināt un atbalstīt 

saturīgu jauniešu pasākumu 

tradīciju veidošanos 

1) Finansēt jauniešu 

auditorijai domātus 

pasākumus. 

 

2) Veicināt jaunu un 

atbalstīt jau esošu 

pasākumu organizēšanu. 

 

Organizēto un finansēto 

pasākumu skaits. 

 

 

Piešķirtā finansējuma 

apjoms. 

Apmeklētāju skaits 

pasākumos. 

LND, Jauniešu centrs 

 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs 

 

3.2.3. Veicināt jauniešu 

iesaistīšanos kultūras un 

sporta aktivitātēs 

1) Organizēt esošo kultūras 

un sporta bāzu optimālu 

izmantošanu. 

 

 

2) Organizēt un iesaistīt 

jauniešus aktīvos sporta un 

kultūras pasākumos 

 

Esošo kultūras un sporta 

bāzu izmantošanas biežums 

jauniešu vajadzībām. 

 

 

Iesaistīto jauniešu skaits 

aktīvos sporta un kultūras 

pasākumos. 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs, 

Izglītības iestādes 

 

 

Izglītības darba speciālists, 

Jauniešu centrs 

3.2.4. Organizēt saturīgas 

brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātes skolas brīvlaikā 

1) Organizēt tematiskās 

nometnes. 

 

2) Īstenot aktivitāšu 

projektus. 

Organizēto nometņu skaits. 

 

 

Aktivitāšu projektu skaits. 

Jauniešu centrs, Izglītības 

darba speciālists 

 

Jauniešu centrs 
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Jaunatnes politikas 

ilgtermiņa mērķi 

Jaunatnes politikas 

īstermiņa mērķi 

Uzdevumi, plānotās 

aktivitātes 

Indikatori Atbildīgā  

institūcija 

4. Jauniešu veselība, drošība un sociālā iekļaušana 

4.1. Veicināt veselīgu un 

drošu dzīvesveidu jauniešu 

vidū 

 

4.1.1. Īstenot regulārus 

jauniešu atkarību 

profilakses, reproduktīvās 

veselības, veselīga 

dzīvesveida un sabiedriskās 

drošības popularizēšanas 

pasākumus 

 

1) Veidot informatīvās 

kampaņas un akcijas par 

veselīgu dzīvesveidu un 

veselību, tai skaitā 

tematiskās veselības dienas 

pasākumi (AIDS diena, 

Astmas diena, Diabēta 

diena u.c.). 

 

2) Rīkot vienaudžu 

izglītotāju nodarbības un 

veicināt jauniešu 

iesaistīšanos tajās. 

 

3) Nodrošināt jauniešiem 

iespēju kļūt par vienaudžu 

izglītotājiem. 

 

4) Regulāri apkopot 

informāciju par sociālā 

riska grupu jauniešiem. 

 

5) Integrēt sociālā riska 

grupu jauniešus saturīgās 

jauniešu aktivitātēs, 

sadarbojoties ar citām 

iestādēm un organizācijām. 

 

6) Atbalstīt kustību skolās 

„Nesmēķējošā klase”. 

Informatīvo kampaņu un 

tematisko dienu pasākumu 

skaits. Apmeklētāju skaits 

pasākumos. 

 

 

 

 

 

Vienaudžu izglītotāju 

pasākumu un nodarbību 

skaits. 

 

 

Vienaudžu izglītotāju 

skaits. 

 

 

Apkopota informācija par 

sociālā riska jauniešiem. 

 

 

Sociālā riska jauniešu 

skaits aktivitātēs. 

 

 

 

 

Dalībnieku skaits. 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Jauniešu centrs, 

Izglītības iestādes 

 

 

 

 

 

 

Jauniešu centrs 

 

 

 

 

Jauniešu centrs 

 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists 

 

 

Jauniešu centrs 

 

 

 

 

 

Izglītības darba speciālists  
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7) Atbalstīt skolu dalību 

kustībā „Draudzīga skola”. 

 

8) Veicināt no smēķēšanas 

un alkohola brīvu jauniešu 

atpūtas vietu izveidi. 

 

9) Aicināt izglītības 

iestādes projektu nedēļas 

ietvaros veikt atkarību 

pētījumus un prezentēt tos 

citiem jauniešiem. 

 

10) Organizēt jauniešu vidū 

aptaujas un apkopot datus 

par atkarību izraisošo vielu 

un darbību izplatību un 

sekām. 

 

 

Dalībnieku skaits. 

 

 

Atpūtas vietu skaits. 

 

 

 

Veikto pētīju skaits un 

informēto jauniešu skaits. 

 

 

 

 

Aptauju skaits, iegūti 

apkopoti dati. 

 

Izglītības darba speciālists 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists 

 

 

Izglītības darba speciālists, 

Jaunatnes lietu speciālists 

 

 

 

 

Izglītības nodaļa, Jaunatnes 

lietu speciālists 

 4.1.2. Nodrošināt jauniešu 

ar īpašām vajadzībām 

iekļaušanu sabiedriskajos 

procesos 

1) Apzināt un uzturēt saikni 

ar jauniešiem ar īpašām 

vajadzībām, sadarbojoties 

ar NVO. 

 

 

2) Uzlabot vides 

pieejamību pašvaldības 

iestādēs. 

 

Apkopoti dati par 

jauniešiem ar īpašām 

vajadzībām. 

 

 

 

Veikto pasākumu skaits 

vides pieejamības 

uzlabošanā. 

 

Sociālais dienests, LND, 

Jaunatnes lietu speciālists, 

Jauniešu centrs 

 

 

 

Attīstības nodaļa 
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 4.1.3. Veicināt videi 

draudzīgu dzīvesveidu 

jauniešu vidū 

 

1) Organizēt izglītojošus 

pasākumus un kampaņas 

par dabas resursu un 

enerģijas ilgtspējīgu 

izmantošanu, iesaistot 

apmācītājus jauniešus. 

 

2) Organizēt vides 

sakopšanas talkas. 

Organizēto kampaņu skaits 

un jauniešu dalībnieku 

skaits.  

 

 

 

 

Iesaistīto jauniešu skaits 

talkās.  

Jaunatnes lietu speciālists, 

Jauniešu centrs  

 

 

 

 

 

Jauniešu centrs 

4.2. Popularizēt 

tradicionālās ģimenes 

vērtības 

4.2.1. Realizēt ģimeņu 

izglītošanas programmas 

un atbalstīt jaunās ģimenes 

1) Organizēt tikšanos un 

pieredzes apmaiņas 

ģimenes dzīves jautājumos. 

 

2) Rīkot aktivitātes, kurās 

var piedalīties visa ģimene. 

 

 

3) Veicināt novada jauno 

vecāku skolas izveidi. 

 

4) Iesaistīt sabiedriskās 

organizācijas ģimeņu 

izglītošanas pasākumos. 

 

Organizēto pasākumu un 

dalībnieku skaits. 

 

 

Aktivitāšu skaits un 

iesaistīto dalībnieku skaits. 

 

 

Pieejamas nodarbības 

jaunajiem vecākiem.  

 

Kopīgu aktivitāšu skaits. 

Iesaistīto organizāciju 

skaits.  

Sociālais dienests, Jauniešu 

centrs 

 

 

Sociālais dienests, Kultūras 

nams, Jauniešu centrs  

 

 

Sociālais dienests, Jauniešu 

centrs 

 

Sociālais dienests, Jauniešu 

centrs, NVO 
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Jaunatnes politikas 

ilgtermiņa mērķi 

Jaunatnes politikas 

īstermiņa mērķi 

Uzdevumi, plānotās 

aktivitātes 

Indikatori Atbildīgā  

institūcija 

5. Jauniešu nodarbinātība 

5.1.Veicināt jauniešu 

nodarbinātību Lubānas 

novadā 

5.1.1. Veicināt jauniešu 

prasmju attīstīšanu un 

atgriešanos Lubānas 

novadā 

 

 

1) Rīkot jauniešu un 

uzņēmēju diskusijas par 

uzņēmējdarbības 

perspektīvām un 

nepieciešamajām 

profesijām.  

 

2) Palīdzēt jauniešiem 

atrast informāciju par 

nodarbinātības 

jautājumiem. 

 

3) Organizēt seminārus par 

jauniešu karjeras iespējām. 

 

 

4) Uzlabot izglītības 

iestāžu sadarbību ar 

uzņēmējiem un citām 

institūcijām ēnu dienas 

rīkošanā novadā.  

Organizēto tikšanos skaits 

ar skolu jaunatni un 

uzņēmējiem. 

 

 

 

 

Konsultēto jauniešu skaits 

par nodarbinātības 

jautājumiem. 

 

 

Organizēto semināru skaits 

par jauniešu karjeras 

iespējām.  

 

Iesaistīto jauniešu, 

uzņēmumu un iestāžu 

skaits ēnu dienā. 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Izglītības 

iestādes, Jauniešu centrs 

 

 

 

 

Jaunatnes lietu speciālists, 

Izglītības iestādes  

 

 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Izglītības 

iestādes  

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Izglītības 

iestādes 

 5.1.2. Pilnveidot 

informatīvo atbalstu 

jauniešiem 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai 

 

1) Veicināt un popularizēt 

biznesa inkubatora 

pakalpojumu izmantošanu.  

 

2) Metodiski atbalstīt 

jauniešu zinātniski 

pētniecisko darbu veikšanu 

par uzņēmējdarbību novadā 

Jauniešu uzņēmumu skaits 

biznesa inkubatorā.  

 

 

ZPD skaits, iesaistīto 

uzņēmēju skaits. 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Izglītības 

iestādes 

 

LND, Jaunatnes lietu 

speciālists, Izglītības 

iestādes 
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 5.1.3. Veicināt skolēnu 

nodarbinātību vasarā 

 

1) Veidot sadarbību ar NVA 

un uzņēmējiem. 

 

2) Organizēt brīvprātīgā 

darba aktivitātes. 

Nodarbināto skolēnu skaits 

vasarā. 

 

Brīvprātīgā darba 

aktivitāšu daudzums un 

iesaistīto jauniešu skaits. 

Jaunatnes lietu speciālists, 

Izglītības iestādes 

 

Jaunatnes lietu speciālists, 

Jauniešu centrs 
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Informācijas avoti 

 

Normatīvie akti 

1. Jaunatnes likums 

2. Izglītības likums 

 

Plānošanas dokumenti 

1. Latvijas Republikas Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. - 2018. gadam  

2. Lubānas novada integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam 

3. Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās 

 

Iestāžu un institūciju sniegtie dati 

1. Lubānas novada pašvaldības dati 

2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati 

3. Lubānas novada Izglītības darba speciālista dati 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/IZMpamn_021009.pdf
http://www.lubana.lv/files/Dokumenti/saist_not/lubana_final_2602.pdf

