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Terminu skaidrojums 

 

Jaunietis – persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

Jaunatne – demogrāfiskā iedzīvotāju grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

Jaunatnes politika – uz sadarbību balstīta valsts un pašvaldību institūciju, jaunatnes 

organizāciju un jauniešus pārstāvošo organizāciju mērķtiecīga darbība, kas sekmē jauniešu 

vajadzībām atbilstošu pakalpojumu un mehānismu veidošanos, kas vērsta uz labvēlīgas vides 

radīšanu jauniešu ka sabiedrības locekļu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, un kuras mērķis ir 

jauniešu integrācija sabiedrības dzīvē 

Jauniešu organizācija – biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība, ja tās statūtos 

viens no noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; ja biedrība veic darbu ar jaunatni, un biedrības statūtos noteiktie 

darbības uzdevumi atbilst Jaunatnes likuma 2.1 panta trešajā daļā noteiktajiem pamatuzdevumiem; ja 

biedrībā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši, biedrības valdē ir nodrošināta jauniešu 

līdzdalība, un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos. 

Jaunatnes darbinieks – speciālists, kurš atbilstoši savai profesionālajai kompetencei sekmē 

jauniešu attīstību un integrāciju sabiedrībā notiekošajos procesos. 

Darbs ar jaunatni – uz jaunatni vērstas rīcības kopums, ietverot jaunatnes aktivitātes, kas 

nodrošina iespējas jauniešu attīstībai un integrācijai sabiedrībā un kuras veic jaunatnes politikas 

īstenošanā iesaistītās personas un jaunatnes darbinieki. 

Jauniešu brīvprātīgais darbs – darbs bez atlīdzības (arī pakalpojumu sniegšana), ko veic 

jaunietis, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās. (likuma “Biedrību un nodibinājuma likums” 8.panta 

pirmā daļa). Jauniešu brīvprātīgais darbs ir orientēts un organizēts saskaņā ar Brīvprātīga darba 

likumu. 

Jauniešu dome – pašvaldības izveidota jauniešu dome, kas sekmē pašvaldības jauniešu 

sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni; piedalās jauniešu interešu un vajadzību 

izpētē un analizēšanā, izstrādā priekšlikumus pašvaldības jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai; 

veicina jauniešu sadarbību ar pašvaldību, citām jauniešu domēm, institūcijām un organizācijām; 

līdzdarbojas pašvaldības organizētajos pasākumos; izplata informāciju par jauniešiem piedāvātajām 

iespējām; iesaistās pašvaldības darbā ar jaunatni un tā ietvaros organizētajos pasākumos, projektos 

un programmās. 

Jaunatnes lietu speciālists – persona, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni.  

Dienas un interešu centrs – institūcija, kas nodrošina īpaši nozīmīgs posms starp „neaktīvo” un 

„aktīvo” jaunieti, tā ir vieta, kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi ir pieejama 

draudzīga, atvērta un atbalstoša vide.  

Jauniešu līdzdalība – līdzdarbība jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā: iesaistīšanās 

neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un brīvprātīgā darba veikšanā; darbošanās izglītības 

iestāžu pašpārvaldēs; projektu un citu iniciatīvu izstrādāšana un īstenošana; piedalīšanās jaunatnes 

organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā; iesaistīšanās jaunatnes politiku 

ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā; iesaistīšanās citās aktivitātēs, kas 

vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā. 

Formālā izglītība- sistēma, kas ietver pamatizglītību, vidējās izglītības un augstākās izglītības 

pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas 

dokuments, kā arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments. 

Profesionālā izglītība- praktiska un teorētiska sagatavošanās darbībai noteiktā profesijā, 

profesionālās kvalifikācijas ieguvei un pilnveidei. 
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Tālākizglītība- iepriekš iegūtās izglītības turpināšana un profesionālās meistarības 

pilnveidošana atbilstoši konkrētās profesijas prasībām. 

Jauniešu neformālā izglītība – ārpus formālās izglītības organizēta jauniešus izglītojoša 

darbība. Tā 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. (likuma “Jaunatnes likums” 8.panta otra daļa). 

Interešu izglītība – personas individuālo vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma 

un iepriekš iegūtās izglītības, kā arī saturīga brīvā laika ārpus formālās izglītības pavadīšanas iespēja, 

kuras laikā katrs pilnveido savas intereses. Interešu izglītība Latvijā tiek finansēta pēc programmu 

principa. 

Sociālā drošība – iespēja brīvi izvēlēties nodarbošanos, ar savu darbu nopelnīt dzīvei 

nepieciešamos līdzekļus, vienādi priekšnoteikumi katra personības brīvai attīstībai, ģimenes 

aizsardzība, atbalstīšana un attīstība, īpašu dzīves grūtību pārvarēšana vai mazināšana, sniedzot 

palīdzību un radot pašpalīdzības iespējas. 

Sociālā riska grupa - iedzīvotāju grupas, kurām ir liegtas vai apgrūtinātas iespējas pietiekamus 

ienākumus, saņemt dažādus pakalpojumus un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai 

funkcionēšanai sabiedrībā. 

Prakse- praktiskais darbs kādā profesijā, iestādē, kas palīdz izmēģināt spēkus dažādās jomās 

un noteikt sev vispiemērotāko, kā arī veicina darba devēju interesi jaunu un progresīvu darbinieku 

meklējumos.  

Nometne- mērķtiecīgs pasākumu kopums noteiktam laikposmam, ne īsāk par trīs dienām, 

lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, kas organizēts saskaņā ar nometnes programmu. 
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Lietotie saīsinājumi 

 

ES – Eiropas Savienība 

LR – Latvijas Republika 

JD – Jauniešu dome 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO – Nevalstiskās organizācijas 

SVID - Analīzes matrica (stiprās puses, vājās puses, iespējas, draudi) 

JSPA- Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

JBD- Jauniešu brīvprātīgais darbs 

NEET jaunietis – jaunietis, kas nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

VIIS – Valsts  izglītības informācijas sistēma 

SOPA – sociālās sfēras procesu pārvaldības lietojumprogramma 

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
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IEVADS 

Līgatnes novada jaunatnes politikas stratēģija (turpmāk tekstā – Stratēģija) ir vidējā termiņa 

plānošanas dokuments 2019. – 2023.gadam, kas nosaka darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības 

virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. 

 

Stratēģijas izstrāde veikta pamatojoties uz: 

01.01.2009. likumu „Jaunatnes likums”; 

Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam; 

2016.gada 14.aprīlī izdoto Ministru kabineta rīkojumu Nr.256 “Par jaunatnes politikas 

īstenošanas plānu 2016. – 2020.gadam”.   

 

Līgatnes novada jaunatnes politikas stratēģija ir izstrādāta, ņemot vērā Līgatnes novada 

attīstības programmā 2012.-2018.gadam noteiktās prioritātes ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.  

 

Stratēģija sastāv no 2 daļām. Pirmajā daļā veikta novada pašreizējās situācijas un SVID analīze. 

Balstoties uz pašreizējās situācijas analīzes rezultātiem, otrajā daļā ir noformulēti Līgatnes novada 

jaunatnes politikas plānotie uzdevumi un aktivitātes konkrētā darbības plānā. 

 

Informācijas iegūšanai izmantoti pašvaldības dati, speciālistu sagatavotā informācija, diskusijas 

ar speciālistiem un jauniešiem, kā arī jauniešu aptaujas rezultāti. 

 

Jaunatnes  politikas stratēģija ir izstrādāta Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+” 

projekta „Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” (Nr. 2016-1-LV02-KA347-001061) ietvaros. 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 

uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 

izlietojumu. 
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I DAĻA – PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN 

ANALĪZE 

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBU 

1 Pašvaldības nosaukums Līgatnes novada dome 

2 Teritorijas lielums (km2) 167,0 km2 

3 Iedzīvotāju skaits 3526 

4 Jauniešu (13-25 gadu vecumā) skaits pašvaldībā 

(oficiālā statistika) 

415 

5 Jauniešu skaits pašvaldībā attiecībā pret 

pārējiem iedzīvotājiem (procentuālais 

iedalījums) 

12% 

6 Reģistrēto biedrību un nodibinājumu skaits, 

kuras darbojas pašvaldībā (ja iespējams norādīt) 

30 

7 Jaunatnes organizāciju1 skaits pašvaldībā 1 

8 Biedrību un nodibinājumu skaits, atsevišķi 

norādot jaunatnes organizācijas, ar kurām 

pašvaldība sadarbojas 

10 

Līgatnes novada Jauniešu dome 

(Līgatnes novada domes izveidota 

institūcija, brīvprātīga jauniešu 

apvienība) 

9 Izglītības iestāžu skaits un izglītojamo skaits:  

Pirmsskolas izglītības iestādes/ izglītojamo 

skaits 

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības 

iestāde  

(uz 01.09.2017. – 161 izglītojamie) 

Vispārizglītojošās skolas: 

Pamatskolas / izglītojamo skaits 

Vidusskolas / izglītojamo skaits 

Līgatnes novada vidusskola  

(uz 01.09.2017. – 171 izglītojamie) 

 

10 Skolēnu / studentu skaits uz 10 000 iedzīvotāju 4% 

11 Jauniešu bezdarbnieku skaits (no visiem 

bezdarbniekiem, procentuāli) 

16% 

12 Jauno uzņēmēju (līdz 25 gadiem) skaits (ja 

iespējams norādīt) 

Nav informācijas 

13 Ievēlēto jauniešu (līdz 25 gadiem) skaits 

pašvaldības domē, padomē 

0 

14 Pašvaldības tiesībsargājošo institūciju 

redzeslokā esošo jauniešu skaits un procentuāla 

attiecība pret kopējo jauniešu skaitu 

8 (1%) 

15 Jauniešu izdarītie likumpārkāpumi pašvaldībā 

attiecībā pret kopējo noziedzīgo nodarījumu 

skaitu 

3% 

  

                                                      
1 Atbilstoši Jaunatnes likumā ietvertajiem kritērijiem, 6.pants.  
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2. INSTITUCIONĀLĀ SISTĒMA DARBA AR JAUNATNI ĪSTENOŠANAI UN 

DARBA AR JAUNATNI KOORDINĀCIJAI 

Jaunatnes likums nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas, piedalās valsts jaunatnes 

politikas īstenošanā. Kā Jaunatnes likumā ir noteikts, Līgatnes novada domē ir izveidota 

institucionāla sistēma, lai nodrošinātu darbu ar jaunatni, nosakot atbildīgo institūciju vai ieceļot 

jaunatnes lietu speciālistu — personu, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni, izveidojot 

Līgatnes novada jauniešu domi. 

2.1. Līgatnes novada izglītības un jaunatnes lietu speciālists, kura galvenie uzdevumi ir: 

2.1.1. plānot un uzraudzīt darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā 

iesaistītajām personām; 

2.1.2. koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes 

politikas jomā; 

2.1.3. veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā 

dzīvē; 

 2.1.4. koordinēt un konsultēt Līgatnes novada Jauniešu domi (kopš 2017.gada 28.decembra). 

Līgatnes novada Jauniešu dome (Līgatnes novada domes izveidota brīvprātīga jauniešu 

apvienība, kuras lēmumiem ir konsultatīvs spēks). 

Starpinstitucionālā sadarbības padome, kuras galvenie uzdevumi ir: 

2.3.1. veikt preventīvos pasākumus, problēmu risināšanu un atbalsta nodrošināšanu sociālajam 

riskam pakļautajiem bērniem, jauniešiem un vecākiem vai bērna likumīgajiem pārstāvjiem; 

2.3.2. analizēt problēmu gadījumus bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai un 

nepilngadīgo noziedzības novēršanai, pieņemot vienotu rīcības plānu mērķu sasniegšanai; 

2.3.3. sniegt Līgatnes novada domei priekšlikumus bērnu tiesību aizsardzības pilnveidošanai. 

Struktūrshēma un kompetenču sadalījums: 
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3. DARBA AR JAUNATNI STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA 

Viens no būtiskiem rādītājiem mērķtiecīgas un ilgtspējīgas politikas īstenošanā ir esošie 

politikas plānošanas dokumenti (programmas, rīcības plāni u.c.). 

 

3.1.Darba ar jaunatni organizēšanas jautājumi kā sadaļa iekļauta Līgatnes novada attīstības 

programmā 2012.-2018.gadam. Prioritārās mērķa grupas -  izglītībā iesaistītie jaunieši. Prioritāte – 

konkurētspējīga, kvalitatīva izglītība. 

3.2. Pašvaldībā veikta plānoto pasākumu pielāgošana konkrētu jauniešu mērķa grupu 

vajadzībām (piemēram, Ražas svētkos jauniešu zonā netradicionālie sporta veidiem tematiskie 

pasākumi jauniešiem). 

3.3. Pašvaldībā regulāri apkopo datus un izvērtē situāciju attiecībā uz jaunatni - Sākot no 

2016.gada – jauniešu (15-29) apzināšana, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, trūcīgo un 

maznodrošināto ģimeņu, daudzbērnu ģimeņu jauniešu apzināšana, jaunieši ar īpašām vajadzībām, 

invaliditāti sadarbībā ar Līgatnes novada Sociālo dienestu. 

3.4. Jaunatne kā prioritāra mērķa grupa ir identificēta pašvaldības nozaru politikās: 

 3.4.1. izglītībā – konkurētspējīga, kvalitatīva izglītība (profesionālās pilnveides programmu 

piedāvājums vidusskolas jauniešiem, karjeras izglītības pasākumi); 

3.4.2. veselības – ģimenes ārstu , bezmaksas psihologa konsultāciju pieejamība; 

3.4.3. nodarbinātības – veiksmīga sadarbība ar uzņēmējiem, pašvaldības struktūrvienībām, kas 

nodrošina jauniešiem vasaras prakses vietas; 

3.4.4. sociālās drošības – trūcīgo un maznodrošināto, daudzbērnu ģimeņu jaunieši; 

3.4.5.kultūra – jauniešu iesaiste kultūras pasākumos arī kā to veidotājiem. 

3.5. Izstrādājot stratēģiju darbam ar jaunatni, veiktas konsultācijas ar jauniešiem, Līgatnes 

novada Jauniešu domi. 
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4. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS DARBAM AR JAUNATNI 

Efektīvi īstenojot jaunatnes politiku, ieguldītie resursi Līgatnes novadā ir nelieli, bet tie ir 

ieguldīti mērķtiecīgi, atbilstoši pašvaldības darba ar jaunatni stratēģijai.  

 

4.1. Līgatnes novada domes budžetā paredzēts finansējums jauniešu iniciatīvu atbalstam (līdz 

EUR 500,- ). 

4.2.  Līgatnes novada domes atbalsts telpu nodrošinājumā jauniešiem - pasākumi skolas 

jauniešiem notiek skolā vai kultūras namā, jauniešiem pieejama pulcēšanās telpa DIC “Saulespuķe” 

Līgatnes pilsētā un jauniešu telpa, Augšlīgatnē, Upes ielā 2. 

4.3. Nodrošināts transports jaunatnes iniciatīvu grupu vai jauniešu domes aktivitātēm – skolas 

autobuss vai cits pašvaldības nodrošināts transports. 

4.4. Jaunatnes darba atbalstam un koordinācijai nodrošināts izglītības un jaunatnes lietu 

speciālists (0,5 slodzes) un finansējums atlīdzībai. 

4.5. Sabiedriskajā transportā izglītojamiem, kas mācās Līgatnes novada vidusskolā vai Līgatnes 

Mūzikas un mākslas skolā – 100% braukšanas izdevumu kompensācija (elektroniskās braukšanas 

kartes). 

4.6. Līgatnes novada Sociālajā budžetā ieplānoti līdzekļi (katru gadu apmēram EUR 1500,-) 

bērnu un jauniešu ar īpašām un speciālām vajadzībām dalībai nometnēs. 

4.7. Līgatnes novada budžetā katru gadu tiek ieplānoti līdzekļi sadarbībā ar pašvaldības 

struktūrvienībām, NVA un uzņēmējiem jauniešu (vecumā 13-18 gadi) vasaras praksēm brīvlaikā. 

4.8. Pašvaldība piesaista līdzekļus no valsts institūcijām, Eiropas Savienības darba ar jaunatni 

īstenošanai – ERASMUS+ projekti, NEET jaunieši – ESF projekts “PROTI un DARI!”, ESF projekti 

– “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”. 
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5. JAUNIEŠU INFORMĒTĪBAS PALIELINĀŠANA UN IZPRATNE PAR 

JAUNATNI 

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. 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.  

 

5.1. Izglītības un jaunatnes lietu speciālists, Sporta centra vadītājs kā norišu sportā koordinators 

novadā, interešu izglītībai paredzētās mērķdotācijas sadales komisija seko interešu un mūžizglītības 

piedāvājuma lietderīgumam, efektivitātei. 

5.2.  Mājaslapā www.ligatne.lvizveidota sadaļa Jauniešiem, kurā tiek ievietota aktuālā 

informācija par norisēm novadā, valstī, starptautiski, kas skar jauniešus. 

5.3. Sociālajā vietnēwww.facebook.com ir izveidota Līgatnes novada jauniešu domes 

informatīvā lapa - https://www.facebook.com/LigatnesnovadaJauniesi/, 

kā arī skolas vecuma jauniešiem – 

https://www.facebook.com/ligatnesnovadavidusskola.lv 

5.4. Jauniešu domes lapā jauniešiem ir iespējams uzdot jautājumus, kā arī saņemt atbildes uz 

tiem. 

5.5.Darbs ar jaunatni gada pārskatos pieminēts struktūrvienību un iestāžu atskaitēs 

starpinstitucionālā līmenī. 

5.6. Interneta sabiedriskie pieslēguma punkti publiskajās bibliotēkās ir brīvi pieejami arī 

jauniešiem. 

5.7. Pašvaldības struktūrvienību, iestāžu rīcībā ir pieejami dati par jauniešiem vecumā no 13 

līdz 25 gadiem (VIIS, SOPA u.c.) 

5.8. Katra mācību gada sākumā – informatīvi – izglītojošs pasākums “’Līgatne – izglītībai”. 
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6. JAUNIEŠU LĪDZDALĪBA LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ UN DALĪBA 

JAUNATNES ORGANIZĀCIJĀS VAI JAUNIEŠU INICIATĪVU GRUPĀS 

Jauniešu līdzdalība un dažādas iniciatīvas ir viens no galvenajiem jaunatnes politikas 

rādītājiem. Pašvaldībā, 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”. Pašvaldība savā darbībā nodrošina jaunatnes 

organizācijām un jauniešu iniciatīvu grupām iespēju iesaistīties jaunatnes politiku ietekmējošu 

lēmumu apspriešanā pirms to pieņemšanas. 

 

6.1. 2017.gada decembrī izveidota Līgatnes novada Jauniešu dome –brīvprātīga jauniešu 

apvienība kā Līgatnes novada domes izveidota institūcija, lai nodrošinātu Līgatnes novada jauniešu 

interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, sekmētu jauniešu sadarbību un pieredzes apmaiņu, 

dotu iespēju jauniešu iniciatīvām, piedāvātu problēmu risinājumus no jauniešu skatu punkta. 

6.2. Līgatnes novada vidusskolā darbojas aktīva Skolēnu pašpārvalde. 

6.3. Līgatnes Jauniešu biedrība – pārmaiņu procesā (izauguši no jauniešu vecuma, biedrības 

jauniešiem maza saistība ar dzīvošanu Līgatnes novadā uz vietas). 

6.4. Konsultācijas jauniešiem par projektu rakstīšanu, tikšanās ar domes vadību. 

6.5. Brīvprātīgo jauniešu godināšana, pateicība par ieguldīto darbu Līgatnes novada svētkos. 

Izglītībā – naudas balvas bērniem un jauniešiem par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, 

festivālos, sacensībās (starpnovadu un valsts, starptautiskā līmenī). 

6.6.Pašvaldība īsteno projektus sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai jauniešu iniciatīvu 

grupām: Līgatnes Jauniešu biedrība ir sagatavojusi un īstenojusi projektu „Inventāra iegāde brīvā 

laika pavadīšanai Līgatnes novada iedzīvotājiem”. Projekts realizēts biedrības „Cēsu rajona lauku 

partnerība” pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros. Iegādāts mobilā futbola, volejbola un 

strītbola aprīkojums un bumbas, galda tenisa, badmintona un šautriņu komplekti, novusa galdi, 

kroketa komplekti, dažādas galda spēles, t.sk., hokejs, futbols, domino u.c., ragavas un sniega pannas 

ziemai, kā arī batuts. 

ERASMUS + projekti (skola, sadarbībā ar citām vēsturiskā Cēsu rajona pašvaldībām). 

Starpnovadu Popiela, nakts orientēšanās – sadarbībā ar Gulbenes novada Jauniešu biedrību 

“Your Way”. 

6.7. Pašvaldības deputāti piedalās diskusijās ar jauniešiem par darba ar jaunatni jautājumiem: 

“Kafija ar politiķiem” – Līgatnes novada priekšsēdētāja dalība. 

Tikšanās ar vidusskolas jauniešiem par izstrādātajiem novada attīstības projektiem ekonomikas 

stundās – Līgatnes novada priekšsēdētāja, izpilddirektora dalība 

Skolas dienas Līgatnes novada vidusskolā – atsevišķi domes deputāti. 

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes gaitā – tikšanās ar Līgatnes novada domes deputātiem, 

speciālistiem. 
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7. 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 

veidus. 

7.1.Pašvaldība organizē nometnes jauniešiem, jo īpaši jauniešiem ar mazākām iespējām. 

Pašvaldībā ir atļauts darboties nometnēm (īpaši jauniešiem ar mazākām iespējām) Līgatnes novada 

“Gančauskās”) – vismaz 8 gadā, ar kopējo dalībnieku skaitu katrā 80-90. 

Pašvaldība piekritusi apmaksāt 10 bērniem un jauniešiem (ar īpašām vajadzībām) izglītojošo 

nometni “Upe”. Vismaz 15 jauniešiem ar īpašām vajadzībām, no audžuģimenēm vai aizbildniecībā 

esošiem jauniešiem pašvaldība sadarbojas ar Latvijas Bērnu fondu, SIA “Sūrābele” u.c., nodrošinot 

vasaras nometnes. 

Pašvaldība atbalsta jauniešu brīvprātīgo darbu, nodrošinot jauniešiem brīvprātīgā darba iespējas 

pašvaldībā. Jaunieši labprāt iesaistās kā brīvprātīgie palīgi dažādos pasākumos Līgatnes novadā. 

Brīvprātīgo darbs tiek koordinēts, izmantojot arī NVA mājaslapu www.brivpratigie.lv 

Jaunieši iesaistās sabiedriski lietderīgajā darbā un kopējās iedzīvotāju iniciatīvās. Piemēram, 

talkā pie Sporta centra, Līgatnes upes takas sakopšanas talkā. 

Brīvā laika lietderīgai izmantošanai pašvaldībā gada laikā tiek organizēti vismaz 20 dažādi 

pasākumi.  

Sporta aktivitātes jauniešiem gada laikā – vismaz 40, darbojas 6 pulciņi, kuros piedalās ap 90 

dalībniekiem.  

7.6.   Līgatnes novada dome aktīvi iesaistījusies projektos jaunatnes politikas jomā:  

-Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 

NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” 

projekts ,,PROTI un DARI!’ Nr.8.3.3.0/15/I/001 Nr. 6-13/48  

-Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+ :Jaunatne darbībā” 3.pamatdarbības 

„Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”  projekta “Jaunatnes 

politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 īstenošana.  
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8. 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 mērķa grupa 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. 

8.1. Līgatnes novadā vienotas atbalsta sistēmas jaunajām ģimenēm krīzes situācijās nav, bet pie 

sociālā dienesta darbiniekiem var saņemt atbalstu krīzes situācijā, vajadzības gadījumā tiek 

piemeklēts krīzes centrs un, ja nav resursu, tad arī klienti tiek nogādāti līdz  krīzes centram ar dienesta 

automašīnu. 

8.2. Sociālā dienesta darbinieks strādā ar riska grupas jauniešiem, tiek izstrādātas nepilngadīgo 

sociālās korekcijas programmas. Pilngadīgos jauniešus konsultē un rehabilitācijas plānu sagatavo 

savukārt darbinieks, kurš strādā ar pilngadīgām personām. 

8.3. Jauniešiem ir iespējams saņemt visas pienākošās sociālās garantijas, kuras paredzētas MK  

noteikumos un papildus  novada saistošajos noteikumos. 

8.4. Jauniešiem ar kustību traucējumiem pieejamās pašvaldības iestādes – Dienas un interešu 

centrs (Augšlīgatnē, Nītaures ielā 4), Līgatnes novada Sporta centrā (Augšlīgatnē, Upes ielā 3). 

8.5. Jauniešiem, kam nepieciešami sociālās aprūpes pakalpojumi, ir iespēja saņemt uz laiku 

sociālās mājās gultas vietu ( par samaksu). 

8.6. Jauniešiem, kuri atgriezušies no ieslodzījuma vietām, pieejami sociālie pakalpojumi – 

vienreizējs pabalsts. 
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9. 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 jauniešu, 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 jauniešus 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 sniegt iespēju izvērtēt pašvaldības ieguldījuma 

darbam ar jaunatni ietekmi uz jauniešu noziedzības rādītājiem pašvaldībā ilgtermiņā pēc atkārtota 

izvērtējuma veikšanas.  

9.1.Līgatnes novadā tiek īstenots preventīvo pasākumu kopums jauniešu noziedzības un 

atkarību mazināšanai - ir paredzētas nodarbības un lekcijas par cilvēktirdzniecību. Ir iespējas 

apmeklēt anonīmo alkoholiķu sanāksmes.  

9.2.Pašvaldības policija veic kontroli dažādās publiskās vietās, kā arī skolu sarīkojumu vakaros, 

viesojas skolā klašu audzinātāju stundās. 

9.3. Kā audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajiem jauniešiem par huligānismu, 

pašvaldībā ir ticis piemērots arī sabiedriskais darbs. 

9.4. Pašvaldības policija pārrunu ceļā skaidro un stāsta jauniešiem par savstarpēju 

komunikāciju, līdzcietību, izpalīdzību, veic profilaktisko darbu ar nepilngadīgajiem un vecākiem, 

skolotājiem, rodot sapratni par dzīves vērtībām. 

9.5. Sociālajā dienestā tiek sastādītas individuālas sociālās korekcijas programmas ar 

konkrētiem uzdevumiem. 

9.6. Līgatnes novada vidusskolā pašvaldības policija dod iespēju izglītojamajiem bez maksas 

apmeklēt velosipēdistu kursus, iegūstot pirmās velosipēdistu apliecības. Arī kopīgās diskusijās 

jaunieši tiek izglītoti par iespējamiem apdraudējumiem ceļu satiksmē un to novēršanu. 

9.7. Jauniešu klaiņošanas mazināšanai un novēršanai ir nodrošināta pašvaldības institucionālā 

sadarbība, policija rīko vakara un nakts reidus. 
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10. 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 pakts, 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.  

10.1.Pašvaldība atbalsta NVA aktivitātes, sadarbība ar Sociālo dienestu, sadarbība projekta 

“PROTI un DARI!” ietvaros). 

10.2. Jauniešiem (13 līdz 18 gadi) vasaras prakses brīvlaikā Līgatnes novadā: 

           No 2012. gada Līgatnes novadā no 1. jūnija līdz 31. augustam pašvaldība sadarbībā ar 

vietējiem uzņēmumiem, iestādēm un struktūrvienībām dod iespēju jauniešiem (vecumā no 13 līdz 18 

gadiem) praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū, radot iespēju apgūt nepieciešamās 

pamatprasmes un iemaņas. 

10.3. Pašvaldība realizē Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda 

darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA 

nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos 

Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektu 

“PROTI un DARI!”, kura mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 

gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu. 

10.4. Karjeras izglītības koordinators skolā palīdz skolēniem izvēlēties “”Ēnu dienas” vietas 

pašvaldībā, sadarbojoties ar uzņēmumiem, iestādēm, struktūrvienībām. 

10.5. Līgatnes novada vidusskolā nav skolēnu mācību firmu, bet izglītojamie tiek iesaistīti 

Līgatnes novada “Zaļo tirdziņu” norisēs, dodot iespēju pārdot savus mājražojumus. 

10.6. Jauniešiem informācija par darba aizsardzības jautājumiem tiek sniegta stājoties darbā, 

arī vasaras prakšu laikā, veicot brīvprātīgo darbu pasākumos. 
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11. JAUNIEŠU VESELĪBA UN VESELĪGS DZĪVESVEIDS 

Jauniešu veselības rādītāji ar katru gadu pasliktinās, 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. 

11.1.Veselīga dzīvesveida veicināšanai pašvaldība rīko Ziemas un Vasaras sporta spēles, kurās 

aktīvi piedalās arī jauniešu komandas. 

11.2. Ģimenes ārstu prakses nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību arī 

jauniešiem gan  Augšlīgatnē, gan Līgatnes pilsētā. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam zobārstniecībā 

“Dia Dent” pieejami valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi. 

11.3. Līgatnes novada jauniešiem ir pieejamas bezmaksas psihologa konsultācijas un 

pakalpojumi Sociālajā dienestā. Pēc Sociālā dienesta datiem 2017. gadā ir notikušas apmēram 30 

konsultācijas ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem.  

11.4. Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis  ir pieejams  uz ziņojumu dēļa pašvaldības telpās, kā 

arī Līgatnes novada vidusskolā. Sociālā dienesta darbinieki piedāvā klientiem iespēju zvanīt pa 

uzticības tālruni un dod kontaktinformāciju, ja ir šāda vajadzība.  

11.5. Līgatnes Māmiņu klubs organizē bezmaksas izglītojošas nodarbības Dienas un interešu 

centrā gan pagastā, gan pilsētā, kurās aktīvi piedalās topošās un arī jaunās māmiņas.  

11.6. Jauniešu veselības un veselīga dzīvesveida ievērošanas veicināšanai Līgatnes novada 

Sporta centrs piedāvā plašu nodarbību spektru – florbols, volejbols, zāles futbols, basketbols, 

rokasbumba, badmintons. Notiek galda tenisa čempionāti, aktīvi darbojas jauno tehniķu un 

makšķernieku pulciņi. Līgatnes pilsētā jauniešu iniciētas, vairākus gadus norisinās knipeles spēles. 

Jauniešiem pieejama arī trenažieru zāle. 
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SVID ANALĪZE 

Strādājot pie Līgatnes novada Jaunatnes politikas stratēģijas, tika veikta jaunatnes politikas 

prioritāro jomu SVID analīze, nosakot esošās situācijas stiprās puses, vājās puses, iespējas un 

draudus: 

 

Jauniešu informētība 

Stiprās puses Vājās puses 

Laikraksts “Līgatnes Novada Ziņas” 

Līgatnes novada mājaslapa www.ligatne.lv 

sadaļa “Jauniešiem”, sociālie tīkli: 

www.facebook.com Līgatnes novada Jauniešu 

domes lapa 

Komunikācija ar Jauniešu domi un  jauniešu 

vidū 

Publiskie interneta pieejas punkti 

Nepieciešami uzlabojumi www.ligatne.lv  

struktūrā, arī sadaļā Jauniešiem”  - anketēšana. 

 

Iespējas Draudi 

Informatīvie plakāti, afišas Līgatnes novadā 

Paplašināt Līgatnes novada Jauniešu domes 

lapas (www.facebook.com) funkcijas, dodot 

iespēju tūlītējai atgriezeniskajai saitei par 

notikumiem, komentējot, sniedzot 

priekšlikumus u.tml. 

Organizēt regulāras tikšanās ar jauniešiem, lai 

informētu par aktualitātēm, Jauniešu domes 

iespējas 

Jauniešu skaita samazināšanās novadā 

Vāja jauniešu interese par viņu iespējām 

Jauniešu līdzdalība un brīvprātīgais darbs 

Stiprās puses Vājās puses 

Jauniešu iniciatīvu projekti tiek atbalstīti 

pašvaldības līmenī 

Līgatnes novada vidusskolas Skolēnu 

pašpārvaldes aktīvs darbs, sadarbība ar Jauniešu 

domi  

Brīvprātīgais darbs kultūras, sporta u.c. 

pasākumu organizēšanā 

Talkas u.c. labie darbi 

Līgatnes novada vidusskolas jauniešiem – 

iespēja apmeklēt Skolas padomes sapulces 

Jauniešu vecumā no 19 līdz 25 gadiem kopējā 

mazaktivitāte 

Motivācijas, iniciatīvas un mērķtiecīgas 

darbības trūkums jauniešu vidū 

  

http://www.ligatne.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.ligatne.lv/
http://www.facebook.com/
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Iespējas Draudi 

Nodibināta Līgatnes novada Jauniešu dome kā 

konsultatīvs padomdevējs jauniešiem nozīmīgu 

lēmumu pieņemšanā sadarbībā ar Līgatnes 

jauniešu biedrību 

Jauniešu līderi 

Starppaaudžu sadarbība 

Informācijas izplatība sociālajos tīklos par 

līdzdalību un brīvprātīgā darba iespējām 

(sadarbībā ar www.brivpratigie.lv un novada 

mājaslapā sadaļa “ Brīvprātīgais darbs” 

Jauniešu demotivācija 

Bailes tikt atraidītiem 

Jauniešu neformālā izglītība un brīvais laiks 

Stiprās puses Vājās puses 

Līgatnes novada Sporta centra piedāvātās 

aktivitātes un interešu nodarbības 

Iespēja apmeklēt Dienas un interešu centru, 

veidot starppaaudžu sadarbību dažādās 

aktivitātēs 

Pieejami āra sporta laukumi 

Pasākumu daudzveidība pilsētā un pagastā 

Pasākumu klāsta nevienmērība pagastā un 

pilsētā 

Vairums āra sporta laukumu segumu – sliktas 

kvalitātes 

Atpūtas pasākumu trūkums jauniešiem 

 

Iespējas Draudi 

Starppaaudžu pasākumi 

Rīkot neformālās izglītības pasākumus 

Jauniešu pašiniciatīva 

Jauniešu domubiedru grupas 

Nometnes vai tikšanās jauniešu grupām 

Sporta halles darba laiks 

Jauniešu atkarība no tehnoloģijām, 

socializēšanās interneta vidē 

Motivācijas trūkums 

Jauniešu sociālā aizsardzība un sabiedriskā drošība, veselība 

Stiprās puses Vājās puses 

Sociālās garantijas 

Psihologa bezmaksas pakalpojumi 

Sociālā dienesta darbs 

Pašvaldības policijas preventīvais darbs 

Pieejama medicīniskā aprūpe pilsētā un pagastā 

Sporta centra pakalpojumi veselīga dzīvesveida 

uzturēšanai 

Nepietiekama informācija par veselības un 

sociālās drošības jautājumiem 

Apgaismojuma trūkums atsevišķiem ceļu un 

ielu posmiem Līgatnes novadā 

Sporta inventāra trūkums āra sporta nodarbībām 
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Iespējas Draudi 

Diskusiju, sarunu organizēšana 

Sabiedriskā transporta vēlais reiss Augšlīgatne – 

Līgatne (caur Ķempjiem) 

Institūciju sadarbības uzlabošana 

Ģimenes ārstu prakses informatīvi – izglītojošas 

kampaņas jauniešu veselības jomā 

Naudas sodu nomaiņa pret sabiedriski derīgu 

darbu 

Organizēt jauniešu vecākiem lekcijas par 

jauniešu vecumposmu īpatnībām, veselības 

jautājumiem 

Interneta draudi 

Motivācijas trūkums 

Kvalitatīvu speciālistu trūkums 

Jauniešu nodarbinātība 

Stiprās puses Vājās puses 

Jauniešu vasaras prakses brīvlaikā (13-18 gadi)  

- Līgatnes novada dome sadarbībā ar vietējiem 

uzņēmējiem, iestādēm, struktūrvienībām 

Iespēja gūt pieredzi, piedaloties brīvprātīgajā 

darbā 

Profesionālās pilnveides kursi Līgatnes novada 

vidusskolas jauniešiem 

Mazs laika periods vasaras praksei – 2 nedēļas. 

Nav drošības sajūtas 

Nav vajadzīgo zināšanu vai uzņēmības savas 

saimnieciskās darbības uzsākšanai 

Iespējas Draudi 

Piedalīties Līgatnes novada un NVA 

organizētajos nodarbinātības pasākumos.  

Izglītojošu semināru un diskusiju apmeklēšana 

Līgatnes novada uzņēmēju tikšanās ar 

jauniešiem 

Pašvaldības atbalsts jaunajiem speciālistiem 

dzīvesvietas nodrošināšanā 

Nav jauniešiem piemērotu darba vietu 

Iemaņu trūkums 

Bailes no neveiksmes 

Jauniešu migrācija 

Stress, “izdegšanas” sindroms 
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II DAĻA – STRATĒĢISKĀ DAĻA 

1. Vīzija 

Līgatnes novads ir jauniešiem draudzīga un pievilcīga vide, kas sekmē jauniešu veidošanos par 

vispusīgi attīstītiem, izglītotiem, uzņēmīgiem, sociāli nodrošinātiem, veselīgiem un uz 

demokrātiskām vērtībām vērstiem sabiedrības locekļiem.  

Jaunieši tiek uzklausīti, pieņemot lēmumus Līgatnes novada domē. Jauniešu dome, 

sadarbojoties ar izglītības un jaunatnes lietu speciālistu, institūcijām un struktūrvienībām Līgatnes 

novadā, dod iespēju jauniešiem pulcēties, pavadīt savu brīvo laiku, saņemt informāciju, iegūt 

neformālo izglītību, piedalīties brīvprātīgajā darbā un popularizēt veselīgu dzīvesveidu. 

 

2. Mērķis 

Veicināt un atbalstīt darbu ar jaunatni, nodrošinot Līgatnes novada jauniešiem personības 

attīstību un līdzvērtīgas iespējas dzīves kvalitātes uzlabošanā. 

 

3. Prioritātes 

Saskaņā ar Latvijas Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016. – 2020. gadam ietvertajiem 

rīcības virzieniem, jaunatnes jomas attīstībai un mērķa sasniegšanai Līgatnes novadā tiek izvirzītas 

šādas prioritātes:  

1. Institucionālā sistēma darbam ar jaunatni  

2. Jauniešu līdzdalība 

3. Izglītība un apmācība (neformālā izglītība un brīvais laiks) 

4. Nodarbinātība un uzņēmējdarbība 

5. Veselība un labklājība 
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2. Rīcības programma 

 

1.Institucionālā sistēma darbam ar jaunatni 

Mērķis  Plānotās aktivitātes  
Sagaidāmie 

rezultāti  

Īstenošanas 

laiks  

Sadarbības 

partneri  

Finansējuma avoti 

Veidot 

vienotu 

atbalsta 

sistēmu un 

attīstīt 

infrastruktūru 

jaunatnes 

darba 

organizēšanai 

visā novadā 

 

 

1.1.Jaunatnes 

darbinieka štata 

vietas izveide 

Izveidota 

jaunatnes 

darbinieka amata 

vieta 

2019-2020 

Izglītības un 

jaunatnes lietu 

speciālists domē, 

pašvaldība 

Pašvaldības 

budžets 

1.2. Sekmēt 

starpinstitucionālo 

sadarbību jaunatnes 

jomā  

Koordinēta 

savstarpējā 

sadarbība, 

organizētas 

sanāksmes 

2019-2023 

Pašvaldības 

iestādes un 

struktūrvienības, 

kuru darbs saistīts 

ar jauniešiem 

Pašvaldības 

finansējums 

 

1.3. Nodrošināt 

pašvaldības budžetā 

finansējumu darbam 

ar jaunatni –jauniešu 

domes darbības 

nodrošināšanai, 

materiāltehniskai 

bāzei un 

infrastruktūrai, darbā 

ar jaunatni iesaistīto 

personu 

atalgojumam un 

aktivitāšu 

nodrošināšanai. 

Ir nodrošināts 

finansējums 

darbam ar 

jaunatni.  

2019-2023 

Finanšu un 

grāmatvedības 

nodaļa, izglītības 

un jaunatnes lietu 

speciālists 

Pašvaldības 

finansējums 

2. Jauniešu līdzdalība 

Mērķis  Plānotās aktivitātes  
Sagaidāmie 

rezultāti  

Īstenošanas 

laiks  

Sadarbības 

partneri  

Finansējuma avoti 

Radīt 

labvēlīgu vidi 

jauniešu 

aktīvas 

līdzdalības 

attīstībai 

dažādos 

sabiedrības 

līmeņos un 

procesos 

2.1. Reizi ceturksnī 

Jauniešu domes 

tikšanās ar politiķiem 

Palielinās 

jauniešu 

informētība par 

domes darbu un 

atbildība par 

jauniešiem 

nozīmīgu 

lēmumu 

pieņemšanu 

2019-2023 

Līgatnes novada 

Jauniešu dome, 

izglītības un 

jaunatnes lietu 

speciālists 

Pašvaldības 

finansējums 

2.2. Līdzfinansēt 

jauniešu projektus, 

iesaistīšanos valsts 

un starptautiska 

mēroga aktivitātēs 

Līdzfinansēto 

jauniešu projektu 

skaits 

2019-2023 

Pašvaldība, 

projektu vadītājs 

Līgatnes novadā 

Pašvaldības 

finansējums, ESF 

finansējums vai 

cits projektu 

finansējums 
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2.3.Reizi gadā  -

organizēt jauniešu 

dienas, sadarbībā ar 

citiem novadiem – 

jauniešu forumu. 

Ietekmē jauniešu 

aktīvu līdzdalību 

sabiedriskajā 

dzīvē 

2019-2023 

Līgatnes novada 

Jauniešu dome, 

izglītības un 

jaunatnes lietu 

speciālists 

Pašvaldības 

finansējums 

2.4. Organizēt 

pieredzes apmaiņas 

braucienus pie citu 

novadu jauniešu 

organizācijām 

Jauniešu 

sadarbības tīkla 

veidošanās, labās 

prakses piemēri 

2019-2023 

Līgatnes novada 

Jauniešu dome, 

izglītības un 

jaunatnes lietu 

speciālists, 

pašvaldība 

Pašvaldības 

finansējums 

2.5.Pilnveidot 

informācijas 

izplatīšanas veidus 

jauniešiem Līgatnes 

novada mājaslapā un 

sociālajos tīklos 

(aptauju izveide, 

jauniešu idejas 

mājaslapas 

pilnveidei) 

 

Palielinās 

jauniešu 

informētība 

2019-2023 

Līgatnes novada 

Jauniešu dome, 

izglītības un 

jaunatnes lietu 

speciālists 

Pašvaldības 

finansējums 

2.6.Organizēt 

jauniešu klātienes 

tikšanos par 

aktuāliem 

jautājumiem 

(veselība, 

nodarbinātība, 

izglītība u.c.). 

Palielinās 

jauniešu 

informētība, 

jaunietis 

“pievelk” 

jaunieti 

2019-2023 

Līgatnes novada 

Jauniešu dome, 

izglītības un 

jaunatnes lietu 

speciālists, 

projektu vadītājs 

Līgatnes novadā 

Pašvaldības 

finansējums 

3.Izglītība un apmācības (neformālā izglītība un brīvais laiks) 

Mērķis  Plānotās aktivitātes  
Sagaidāmie 

rezultāti  

Īstenošanas 

laiks  

Sadarbības 

partneri  

Finansējuma avoti 

Radīt iespēju 

ikvienam 

jaunietim 

pavadīt brīvo 

laiku un 

apgūt 

neformālo 

izglītību 

atbilstoši viņa 

vecumam, 

vajadzībām 

un interesēm 

3.1. Interešu 

izglītības 

programmas izveide 

novadam vienotam 

interešu izglītības 

piedāvājumam 

Izveidota 

interešu 

izglītības 

programma 

Līgatnes  

novadam 

2019-2020 

Izglītības un 

jaunatnes lietu 

speciālists 

sadarbībā ar 

pašvaldības 

iestādēm un 

struktūrvienībām 

Pašvaldības 

finansējums 

3.2. Veikt aptaujas 

par jauniešiem 

interesējošo radošo 

darbnīcu, neformālās 

izglītības nodarbību 

organizēšanai 

Reizi gadā 

veiktas aptaujas, 

saplānotas 

aktivitātes 

2019-2023 

Jauniešu dome, 

izglītības un 

jaunatnes lietu 

speciālists 

Pašvaldības 

finansējums, ES 

fondi 

3.3.Motivēt 

jauniešus izmantot 

dažādu finanšu 

programmu iespējas 

Jaunieši 

piedalījušies 

semināros, 

apmācībās 

2019-2023 

Izglītības un 

jaunatnes lietu 

speciālists 

Pašvaldības 

finansējums, ESF 

finansējums u.c. 

ārējie fondi 
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neformālās izglītības 

jaunatnes jomā 

īstenošanai 

(ERASMUS+ 

programma 

“Jaunatne darbībā”, 

Europe for Citizens, 

Creative Europe, 

pārrobežu sadarbības 

u.c. programmas) 

neformālajā 

izglītībā 

jaunatnes jomā 

3.4. Kino vakari. 

Ir iespēja 

apmeklēt kino 

vismaz reizi 

mēnesī 

2019-2023 

Līgatnes novada 

Kultūras un 

tūrisma centrs 

Līgatnes novada 

Kultūras un 

tūrisma centrs 

3.5.Nodrošināt 

sporta inventāra – 

volejbola un 

basketbola bumbu 

pieejamību vasaras 

mēnešos  

Volejbola un 

basketbola 

bumbas 

pieejamas 

noteiktās vietās 

pagastā un 

pilsētā 

2019-2023 
Līgatnes novada 

jauniešu dome 

Līgatnes novada 

Sporta centrs 

3.6. Labiekārtot 

jauniešu atpūtas 

vietas – āra sporta 

laukumus, pastaigu 

taku pie Līgatnes 

upes, piknika vietu 

Sakārtotas 

atpūtas vietas  
2019-2023 

Pašvaldība, 

Līgatnes novada 

jaunieši, projektu 

vadītājs Līgatnes 

novadā 

Pašvaldības 

finansējums, ESF 

finansējums u.c. 

ārējie fondi 

3.7. Veicināt 

papildus finansējuma 

piesaisti jauniešu 

brīvā laika saturīga 

laika pavadīšanas 

iespējām 

Piesaistīti 

papildus finanšu 

līdzekļi, 

izmantojot ES un 

citus ārējos 

fondus 

2019-2023 

Projektu vadītājs 

Līgatnes novada 

domē, uzņēmēji, 

sponsori 

Pašvaldības 

budžets, ES uc. 

ārējie fondi 

4.Nodarbinātība un uzņēmējdarbība 

Mērķis  Plānotās aktivitātes  
Sagaidāmie 

rezultāti  

Īstenošanas 

laiks  

Sadarbības 

partneri  

Finansējuma avoti 

Nodrošināt 

metodisko un 

informatīvi 

izglītojošo 

atbalstu 

jauniešu 

uzņēmēj 

spēju 

attīstībai, 

veicinot 

jauniešu 

integrēšanos 

sabiedrībā, 

karjeras 

4.1.Aktualizēt 

karjeras konsultanta 

darbu Līgatnes 

novada vidusskolā 

Jauniešiem ir 

izpratne par 

tālākizglītības 

vai darba 

iespējām 

atbilstoši savam 

vecumam, 

interesēm 

2019-2023 
Līgatnes novada 

vidusskola  

Valsts 

mērķdotācija 
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izaugsmi, 

nodarbinātību 

 

4.2.Reizi gadā rīkot 

ar karjeras un darba 

iespējām saistītus 

konkursus 

jauniešiem 

Notikuši 5 

karjeras 

izglītības 

konkursi 

2019-2023 

Līgatnes novada 

vidusskolas 

skolotājs – 

karjeras 

konsultants, darba 

drošības un 

personāla lietu 

speciālists 

Pašvaldības 

budžets, uzņēmēji 

 

4.3. Reizi gadā 

jauniešus mērķtiecīgi 

iesaistīt Ēnu dienās 

Jauniešu skaits, 

kuri piedalījušies 

Ēnu dienās 

2019-2023 

Līgatnes novada 

vidusskolas 

skolotājs – 

karjeras 

konsultants, klašu 

audzinātāji 

Pašvaldības 

budžets, vecāku 

līdzfinansējums 

 

4.4. Rīkot uzņēmēju 

un jauniešu 

diskusijas par 

uzņēmējdarbības 

perspektīvām, 

nodarbinātības 

iespējām 

Notikušas 

vismaz 10 

jauniešu un 

uzņēmēju 

diskusijas   

2019-2023 

Projektu vadītājs 

Līgatnes novada 

domē, izglītības 

un jaunatnes lietu 

speciālists 

sadarbībā ar 

uzņēmējiem 

Pašvaldības 

budžets, uzņēmēji 

 

4.5. Izveidot 

uzņēmējdarbības 

konsultanta štata 

vietu domē 

Jaunieši saņem 

kvalitatīvas 

konsultācijas 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai 

2019-2020 
Līgatnes novada 

dome 

Pašvaldības 

budžets 

 

4.6. Popularizēt 

brīvprātīgā darba 

ieguvumus vietējā un 

starptautiskā mērogā 

Jaunieši labprāt 

iesaistās 

brīvprātīgajā 

darbā 

2019-2023 

Izglītības un 

jaunatnes lietu 

speciālists 

sadarbībā ar 

Līgatnes novada 

iestādēm un 

struktūrvienībām 

Pašvaldības, 

iestāžu un 

struktūrvienību 

budžets 

5.Veselība un labklājība 

Mērķis  Plānotās aktivitātes  
Sagaidāmie 

rezultāti  

Īstenošanas 

laiks  

Sadarbības 

partneri  

Finansējuma avoti 

Veicinot 

jauniešu 

labklājību, 

sekmēt 

veselīgu un 

drošu 

dzīvesveidu 

5.1.Atbalstīt jaunās 

ģimenes 

Jaunās ģimenes 

saņem atbalstu 

dzīvokļa iegādē 

vai remontā 

2019-2023 
Līgatnes novada 

dome 

Pašvaldības 

budžets 

Organizēt jauniešu 

vecākiem 

izglītojošas lekcijas  

Organizētas 

vismaz 5 lekcijas 

par jauniešiem 

aktuālām tēmām 

2019-2023 

Līgatnes novada 

Sociālā dienesta 

psihologs, 

izglītības un 

jaunatnes lietu 

speciālists 

Pašvaldības 

budžets 
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5.3.Organizēt 

preventīvos 

pasākumus atkarību 

profilaksē, 

vardarbības risku 

novēršanā, 

kiberdrošībā. 

Organizēti 

vismaz 5 

pasākumi 

2019-2023 

Līgatnes novada 

vidusskolas 

administrācija, 

izglītības un 

jaunatnes lietu 

speciālists 

Pašvaldības 

budžets 

5.4.Organizēt 5 

sarunu vakarus ar 

cilvēkiem, kuri ir 

kaut ko sasnieguši 

dzīvē. 

Organizēti 5 

sarunu vakari 
2019-2023 

Projektu vadītājs 

Līgatnes novada 

domē, izglītības 

un jaunatnes lietu 

speciālists, 

Jauniešu dome 

Pašvaldības 

budžets 

5.5. Organizēt 

vismaz 1 dienu gadā 

kopīgām aktivitātēm 

ar senioriem Senioru 

mājā Līgatnes 

novada 

Rehabilitācijas 

centrā “Līgatne” 

Organizētas 

vismaz 5 kopīgi 

pavadītas 

aktivitātes 

senioru mājā 

2019-2023 

Jauniešu dome un 

Līgatnes novada 

vidusskolas 

jauniešu 

pašpārvalde 

Pašvaldības 

budžets, SIA 

“Rehabilitācijas 

centra “Līgatne”” 

budžets 

 

5.6.Veicināt sociālā 

riska grupu jauniešu 

un jauniešu ar 

funkcionāliem 

traucējumiem 

integrāciju 

sabiedrībā, 

organizējot dažādu 

jauniešu grupu 

tikšanās, nometnes 

un dažādus 

pasākumus. 

Rīkotas grupu 

tikšanās, 

nometnes un 

dažādi pasākumi, 

kuros iesaistīti 

sociālā riska 

jaunieši un 

jaunieši ar 

funkcionāliem 

traucējumiem 

2019-2023 

Līgatnes novada 

Sociālais dienests, 

izglītības un 

jaunatnes lietu 

speciālists, 

Līgatnes novada 

jauniešu dome 

Pašvaldības 

budžets, ārējo 

fondu finansējums  
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3. STRATĒĢIJAS ILGTSPĒJA UN IEVIEŠANA 

Par Līgatnes novada stratēģijas darbam ar jaunatni pārraudzību atbildīgs ir Līgatnes novada 

domes izpilddirektors. Rīcības programmas īstenošanu un ilgtspēju nodrošinās izglītības un jaunatnes 

lietu speciāliste sadarbībā ar projektu vadītāju, Līgatnes novada Jauniešu domi un pašvaldības 

iestādēm un struktūrvienībām. 

 Katru gadu Līgatnes novada tikšanās jauniešiem, deputātiem un novada iestāžu vadītājiem tiek 

prezentēts iepriekšējā gadā paveiktais un tiek izstrādāts darbības plāns nākamajam gadam. Gada 

nogalē izpilddirektors, projektu vadītāja, izglītības un jaunatnes lietu speciāliste izvērtē stratēģijas 

īstenošanu novadā. Tikšanās reizē, nepieciešamības gadījumā, tiek veikti grozījumi vai papildinājumi 

rīcības programmā.  
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PIELIKUMI 

 

Pielikums Nr.1 

Jauniešu anketēšana un datu apkopojums  

Izstrādājot Līgatnes novada stratēģiju darbam ar jaunatni, viens no svarīgākajiem uzdevumiem 

bija aptvert pēc iespējas lielāku jauniešu auditoriju, lai noskaidrotu jauniešu viedokli par jauniešu 

dzīvi novadā un dažādām stratēģijas dokumentācijai nepieciešamām tēmām – iniciatīvu, līdzdalību, 

iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū utt. Tāpēc tika izstrādāta Līgatnes  novada jauniešu aptauja, lai 

noskaidrotu, kas ir nepieciešams, lai jaunietis justos laimīgs savā dzīvesvietā, kā arī, lai atbildīgie 

darbinieki veiksmīgāk spētu realizēt jaunatnes politiku Līgatnes novadā. 

Aptaujas anketa tika izdalīta sākot no 2017. gada decembra līdz 2018 .gada janvārim. Anketa 

bija pieejama publiskajās bibliotēkās, novada domē Spriņģu ielā 4 Līgatnes pilsētā un Nītaures ielā 

6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā., kā arī Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv  Aktualitātēs un 

sadaļā Jauniešiem un www.facebook.com, 

Kopumā atbildējuši 42 respondenti: 54,8% jaunietes un 45,2% jauniešu šādās vecuma grupās: 

20-25 gadi – 45,2%, 16-19 gadi – 32% un 13 – 15 – 21,4%. Līgatnes pagastā dzīvojošie jaunieši 

– 57,1%, Līgatnes pilsētā – 42,9%.. No tiem Līgatnes novada vidusskolā mācās 40,5%, cita novada 

skolā 26,2% un strādā vai studē augstskolā– 33,3%.  

Jauniešus notiekošais Līgatnes novadā lielākoties interesē (59,5%) un reizēm – 31%. Dzīvi 

Līgatnes novadā jaunieši uzskata par drošu (64,3%), reizēm – jā un reizēm – nē (28,6%).  

Ja jaunieši nesaredz savu nākotni Līgatnes novadā, kā iemesli minēti - nesaredz izaugsmes 

iespējas, vēlas nodrošināt sev labu finansiālo stāvokli, lielākā pilsētā vairāk iespēju – darbs, izglītība, 

pasākumi, nav darba iespēju, Līgatnes novadu saskata kā “guļamrajonu”. Savukārt jaunieši, kuri vēlas 

saistīt savu nākotni ar Līgatnes novadu, atzīst, ka jūtas mājīgi, Līgatnes novads ir kluss, sakopts un 

tuvu lielajām pilsētām – Siguldai, Cēsīm, Rīgai, kādam novads ir jaunās mājas, novads kā dzimtā 

vieta vai arī vieta, kur atpūsties. 

Jautājumi anketā bija sadalīti vairākos blokos. 

1.bloks – attiecības ģimenē, sevis pieņemšana. 

Lielākoties ar attiecībām ģimenē jaunieši ir apmierināti, arī draugi un paziņas viņus apmierina, 

jūtas pieņemti savā sabiedrībā. Kā galvenās grūtības un izaicinājumus jaunieši min: atkarības vielas, 

sliktas kompānijas, nepietiekams pašvērtējums, attiecības, karjera, laika trūkums, stress, tikt pašam 

ar sevi galā. 35,7% no aptaujā atbildējušajiem jauniešiem atzīst, ka ir domājuši par pašnāvību.. 

Iemesli tam – problēmas personīgajā dzīvē, sakāpinātas emocijas. 

2.bloks – veselība. 

 

 

http://www.ligatne.lv/
http://www.facebook.com/
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1.attēls Kā jaunietis vērtē savu veselības stāvokli 

 

Rūpējoties par savu veselību, jaunieši sporto, apmeklē ārstus, ēd sabalansēti, lieto vitamīnus, 

nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. 

No atkarību izraisošajām vielām visvairāk jaunieši lietojuši alkoholu (83,3%), tad seko 

smēķēšana un narkotiskās vielas. Puse no aptaujātajiem jauniešiem ir kādreiz nonākuši kompānijās, 

kut lieto apreibinošās vielas. 

 
2.attēls.Kādi bija iemesli apreibinošo vielu lietošanai? 

 

73,8% jauniešu atzīst, ka jaunietim ir viegli iegādāties apreibinošās vielas. Lai nerastos vēlme 

lietot apreibinošas vielas, jaunieši vēlas aktīvi darboties, uzzināt par sekām, atrast savu vietu 

sabiedrībā, pieņemt sevi, pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, nodarbojoties pēc interesēm u.tml. 

3.bloks – nodarbinātība. 

78,9% jauniešu ir strādājuši algotu darbu un 11,9% strādā šobrīd. 40,5% uzskata, ka darbu 

Līgatnes novadā atrast nevar, bet 33,3%, ka var. Jaunieši domā, ka nav attīstīta uzņēmējdarbība un 

nav arī nepieciešamo prasmju tam. Nav atbilstošu profesiju, tiek piedāvāts darbs par minimālo 

atalgojumu. Ne tikai Līgatnes novadā, bet visā Latvijā – darba devējs vēlas darbinieku ar vismaz 2 

gadu pieredzi. Pat pieaugušie ar izglītību nevar atrast darbu. Jaunietis nestrādās veikalā, jo citi jaunieši 

viņu izsmietu. 

Nākotnē jaunieši sev izvēlētos profesijas – uzņēmējs, psihologs, mediķis, pilots, skolotājs, 

mūziķis, grafiskais dizaineris, arhitekts, jurists, stjuarts, celtnieks, galdnieks, kosmetologs, 

autotransporta inženieris, frizieris, grāmatvedis, treneris u.c. 

Lielākā daļa jauniešu (73,8%) ir piedalījušies Ēnu dienās, jo vēlējušies gūt pieredzi, jaunas 

zināšanas, uzlabot komunikācijas prasmes, tā esot lieliska iespēja atrast savu sirds profesiju. Kā labās 

prakses piemērs: “Devos uz uzņēmumu "Moller auto" (VW autoserviss Rīgā), kur ieguvu ļoti daudz 

informācijas par tā darbinieku ikdienu un rezultātā iestājos skolas apmaksātā praksē šajā uzņēmumā”. 

Vēl jaunieši gūst šādas vērtīgas atziņas: “Uzzināju, ka darbs, kurš izskatās perfekts, nemaz nav tik 

perfekts. Protams, atalgojums ir labs, un darba grafiks ir maināms pēc savām interesēm, vēlmēm!” 

Domājot par savu finansiālo situāciju, 52,4% vēlētos to redzēt labāku. 

4.bloks – brīvais laiks. 
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Visvairāk jaunieši brīvo laiku pavada kopā ar draugiem – 71,4%, diezgan ievērojams laiks tiek 

veltīts ģimenei, internetam, filmām un kino apmeklējumiem. No aptaujātajiem jauniešiem  - diviem 

patīk  remontēt pašiem savu dzīvokli. 

Internetu jaunieši visbiezāk izmanto informācijas meklēšanai, izmanto sociālos tīklus, sarakstās 

ar draugiem – komunicēšanai un arī mācību nolūkos. Populārākās interneta vietnes: Facebook, 

Instagram, Snapchat, Twitter, ziņu portāli, Whatsapp, Youtube u.c. 

Visbiežāk apmeklētie pasākumi – tikšanās ar draugiem, kino, koncerti, festivāli u.c. No 

vietējām iespējām visvairāk izmanto Dienas un interešu centru, jauniešu domi un Skolēnu 

pašpārvaldi. Jaunieši arī organizē savas aktivitātes – pārgājienus. No novadā notiekošajiem 

pasākumiem jauniešus interesē koncerti, sporta pasākumi, izstādes u.c. Jaunieši vēlētos - 

meistarklases, sertificētus kursus. 

Lai jauniešiem būtu, kur pulcēties, vajadzētu atpūtas vietas, aukstā laikā siltas telpas, neformālā 

vieta laika pavadīšanai, organizatori. 

Jauniešu iecienītākās pulcēšanās vietas – pie veikaliem, āra sporta laukumi, Līgatnes novada 

Sporta centrs. 

Jauniešu brīvā laika pavadīšanu ierobežo tas, ka nav kompānijas (50%), esošās aktivitātes 

neatbilst interesēm, pasivitāte. 

Ģimene pārsvarā ir informēta, kur jaunietis pavada brīvo laiku. 

5.bloks – brīvprātīgais darbs. 

Jaunieši Līgatnes novadā izprot un ir iepazinuši brīvprātīgo darbu, labprāt to veic, piedaloties 

novadā rīkotajos kultūras, sporta pasākumos un sabiedriskajās aktivitātēs. Liela daļa aptauju 

aizpildījušo jauniešu (73,8%) paši piedalījušies kāda pasākuma organizēšanā. Lai veicinātu jauniešu 

aktivitāti, nepieciešams pamudinājums kaut ko sabiedriski lietderīgu darīt, reklāma, patīkama un 

sadarboties spējīga jauniešu kompānija, piedāvājums pievienoties. 

 
3.attēls Kā jaunietis vērtē Līgatnes novada pašvaldības atsaucību jauniešu ideju/projektu īstenošanā 

Ja jaunietis nav sabiedriski aktīvs, tad to ietekmē jauniešu skaits, brīvā laika trūkums un 

nevēlēšanās, bailes vai zināšanu trūkums. Pārsvarā (81,9%) ģimeņu atbalsta jauniešu sabiedrisko 

brīvprātīgo darbošanos. 

6.bloks – jauniešu informētība. 

 

 
4.attēls Vai jaunietis zina, kur iegūt informāciju par nodarbinātības iespējām? 
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5.attēls Vai jaunietis zina, kur var saņemt palīdzību krīzes situācijās? 

 

Informācija tiek iegūta ģimenē, no draugiem, arī Sociālajā dienestā. 

 

 
 

6.attēls Kur tiek iegūta informācija par jauniešiem rīkotajiem pasākumiem un aktualitātēm Līgatnes 

novadā? 

 

Vairāk kā puse jauniešu domā, ka informācija par pasākumiem ir pietiekama. Ieteikumos 

minēts, lai piesaistītu jauniešu uzmanību pasākumiem, nepieciešams piesaistīt sociālajos tīklos 

sekotājus, aizsūtīt visiem SMS, vairāk pasākumu organizēšanā iesaistīt pašus jauniešus. 

Par interneta vides nedrošumu piekrīt 81% jauniešu, bet 14% tam tomēr nepiekrīt. 
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Pielikums Nr.2 

Diskusijas ar speciālistiem Līgatnes novadā  2016.gada 7.novembrī  -  

speciālistu ieteikumi darbam ar jaunatni Līgatnes novadā 

1.Institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācija: 

jāizveido Jauniešu dome, kurā ietilpst gan skolu beigušie jaunieši, gan Līgatnes novada vidusskolas 

Skolēnu padomes jaunieši, dibinot biedrību; 

Jaunatnes darbinieks. 

2. Darba ar jaunatni stratēģijas plānošana: 

nepieciešams izstrādāt un apstiprināt stratēģiju darbam ar jaunatni pašvaldībā. 

3.Pašvaldības budžets darbam ar jaunatni: 

ja jauniešiem ideja – iniciatīvu budžeta konkurss (redzamāku, pieejamāku jauniešiem); 

jaunieši – savas iniciatīvas lektoriem; 

 Preventīvos pasākumus jaunajām ģimenēm – budžetā. 

4. Jauniešu informētības palielināšana un izpratne par jaunatni: 

izveidot Facebook lapu Līgatnes jauniešiem aktīvai domu apmaiņai par notikumiem, aptaujām; 

pašpārvalde skolā – saliedēšanās pasākumi, vīzijas; 

Nepieciešams izstrādāt konsultatīvo mehānismu – kur un kādos gadījumos jaunietis var saņemt 

palīdzību.  

5. Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā un dalība jaunatnes organizācijās vai jauniešu 

iniciatīvu grupās: 

“kafija ar politiķiem”; 

forumi, jaunatnes nedēļas; 

jauniešu domes pārstāvji piedalās jauniešiem nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, rosināt pašiem būt 

iniciatoriem aktivitātēm; 

jaunieši pirms vēlēšanām – “ēna” esošajam politiķim. 

6. Jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana: 

pašvaldība seko līdzi aktivitātēm, lai nedublējas, vecāku u.c. ieinteresēto personu informētība par 

notiekošo; 

brīvprātīgajam darbam –oficiālu apliecinājumu. 

7.Jauniešu sociālā aizsardzība: 

jaunajām ģimenēm-  atbalsts dzīvokļa iegādē /remontā. 

8. Sabiedriskā kārtība un drošība, jauniešu rīcības atbilstība tiesiskām vai tikumiskām 

normām. 

9. Jauniešu nodarbinātība: 

Nepieciešams uzņēmējdarbības konsultants, kas konsultētu jaunos, potenciālos uzņēmējus. 

10. Jauniešu veselība un veselīgs dzīvesveids: 

Uzlabot koordināciju veselīga dzīvesveida popularizēšanā, jauniešiem –pasākumu apmeklēšanā. 
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Pielikums Nr.3 

Jauniešu dzīves Līgatnes novadā  izvērtējums 2017. gada 24.-26.marta tikšanās 

ar jauniešiem Līgatnes novadā 

Nr.p.k. Patīkamais Nepatīkamais Vēlamais 

Informētība 

1. Informācija 

www.facebook.com 

Informācija mājaslapā Katru mēnesi izveidot bukletus 

pasākumiem jauniešiem 

2. Jaunieši savā starpā aktīvi 

nodod informāciju 

Afišu daudzums 

Augšlīgatnē 

Izvietot vairāk afišu 

3. Līgatnes novada avīzē ir 

pietiekami daudz 

informācijas 

Informācijas nonākšana 

līdz jauniešiem 

Veikt aptaujas, lai uzzinātu 

jauniešu intereses 

4.  Jaunieši ārpus skolas 

netiek pietiekami 

informēti 

Jaunietis pievelk jaunieti 

Līdzdalība 

1. Virzīšanās uz pašvaldības 

Jauniešu domes 

dibināšanu 

Nav pašvaldības jauniešu 

organizācijas, viss 

koncentrējas tikai uz 

Līgatnes novada 

vidusskolas jauniešiem 

Jaunietim ir svarīgi piedalīties 

domes sēdēs 

2. Skolas jauniešiem ir 

iespējas apmeklēt skolas 

padomes sapulces 

Nav iespējams 

pašvaldības mērogā 

izrunāt un pieņemt 

lēmumus 

Veidot jauniešu organizāciju 

3. Kopēji projekti Līgatnes 

jauniešiem 

Varētu būt vairāk kopējo 

jauniešu projektu 

Atbalsts un motivācija (gan no 

jauniešiem, gan no pašvaldības) 

Brīvais laiks 

1. Sporta aktivitātes Pasākumu skaits 

Augšlīgatnē pārāk mazs 

Rīkot sportiskās u.c. aktivitātes 

2. Diskotēkas Vairākums sporta 

laukumu sliktas 

kvalitātes 

Palīdzēt sakārtot sporta 

laukumus 

3. Mūzikas un mākslas 

skola, Dienas un interešu 

centrs 

Jaunieši paši nepiedalās  

4. Ir bibliotēka, kur ir 

grāmatas, internets 

Sporta halles darba laiks Atpūtas telpas izveide 

5. Ir pieejami sporta laukumi Par ar līgatnieša 

privilēģiju karti tūrisma 

vietas ir sadārdzinātas 

Izveidot novada simbolu – 

ģerboni vidē 

6.  Diskotēku daudzums 

gadā 

 

Sociālā aizsardzība 

1. Bezmaksas psihologs Nepietiekama 

informācija 

Informācijas publicēšana 

vienkopus par sociālās 

aizsardzības jautājumiem 

jauniešiem 
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2. Pieejams Sociālais 

dienests 

  

3. Naudas atbalsti  Naudas sodu vietā – sabiedriski 

lietderīgus darbus 

Drošība, sabiedriskā kārtība 

1. Sakopta “Gaujas” 

pludmale 

Ceļi dzīvojamā zonā ne 

visur ir izgaismoti 

Sakārtot ceļu apgaismojumu no 

Līgatnes zīmes līdz Ķempjiem; 

veicot aptaujas, noskaidrot, 

kurās vietās vēl nepieciešams 

apgaismojums 

2. Pasākumi tiek uzraudzīti 

(policijas klātbūtne) 

Nav sabiedriskā 

transporta caur 

Ķempjiem 

Ierīkot vēlo reisu – ap 22.00 uz 

Līgatnes pilsētu (caur 

Ķempjiem) 

3. Apgaismojums vakarā Pārāk maz autostāvvietu Pie Līgatnes stacijas izbūvēt 

ietvi pāri sliedēm, jo māmiņām 

ar ratiņiem un velobraucējiem 

grūti tikt pāri 

4. Veloceļš Augšlīgatnē   

5. Garantēts ceļš uz skolu   

Nodarbinātība 

1. Brīvprātīgais darbs Jauniešu vasaras praksēs 

ierobežots vecums – līdz 

18 gadiem 

Piedāvāt karjeras konsultantu 

2. Jauniešu vasaras prakses Par maz laika jauniešu 

vasaras praksēs (2 

nedēļas) 

Veidot uzņēmēju dienas; 

Uzņēmējdarbības konsultants 

pašvaldībā 

3. Var apgūt profesionālās 

pilnveides programmas 

skolā 

Nav darba vietu 

jauniešiem 

Veidot darba simulācijas 

Veselība, veselīgs dzīvesveids 

1. Ir iestādes, kur var savu 

veselību uzturēt kārtībā 

(Sporta halle u.c.) 

Smēķēšana, alkohola 

lietošana 

Diena ar senioriem, rīkot 

turnīrus, sacensības 

2. Sporta trenažieri Līgatnes pilsētā – par maz 

pieejams ģimenes ārstu 

doktorāts 

Rīkot pārgājienus jauniešiem 

3. Izveidotas pastaigu takas Pasīvi jaunieši Salabot kāpnes Līgatnes upes 

graviņā, sakārtot piknika vietu 

4. Līgatnes novada 

vidusskolā ir veselīga 

uztura programmas 

Sporta inventāra trūkums Info centrā atstāt bumbas, ko var 

dabūt tikai pret parakstu 

5. Līgatnē ir pieejamas 

dažādas sportiskas 

aktivitātes 

Stress Jauniešu savstarpējās 

komunikācijas laikā mudināt 

draugus uz veselīgu dzīvesveidu 
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Pielikums Nr.4  

Jauniešu forums 27.05.2017. – jaunatnes politikas stratēģijas veidošanas vidus 

posma izvērtējums, prezentācijas 
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