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PLĀNA KOPSAVILKUMS 

Krustpils novada Jaunatnes politikas plāns 2020.-2026. gadam (tekstā arī – Plāns) ir 
vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumu nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes 
izvērtēšanas noteikumi” noteikumiem. Plāna saturs izstrādāts saskaņā ar Jaunatnes 
politikas īstenošanas plānu 2016.–2020. gadam, Eiropas Savienības jaunatnes stratēģiju 
2019.-2027. gadam, un Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikto bāzes modeli darbam 
ar jaunatni pašvaldībās. 

Plāna izstrāde tika uzsākta ar 2018. gadā īstenoto Krustpils novada jauniešu mērķgrupas 
statistisko un socioloģisko izpēti, kuras rezultāti apkopoti arī atsevišķā pētījuma 
ziņojumā1, kā arī ir pamatā esošās situācijas raksturojumam Jaunatnes politikas plāna 
ietvaros. 

Plāns ietver esošās situācijas izvērtējumu, kas sniedz pārskatu par jauniešu mērķgrupu 
novadā (statistika, socioloģiska izpēte, dati un informācija no pašvaldības institūcijām, 
kā arī darba grupām), un rīcības plānu, kas definē jaunatnes politikas vīziju, mērķus, 
rīcības virzienus, īstenojamos pasākumus, kā arī sasniedzamos rezultatīvos un politikas 
rezultātus un tam nepieciešamo finansējumu. 

Plānā definēti 6 rīcības virzieni, 11 uzdevumi un 18 pasākumi, kuru kompleksa un 
kontekstuāla īstenošana sekmēs Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 
politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu. Politikas rezultāti paredz 
sasniegt situāciju, kad 20% novada jauniešu pozitīvi vērtē iespējas ietekmēt savas 
pašvaldības lēmumus, un novada jauniešu sabiedriskās aktivitātes rādītāji ir līdzvērtīgi 
vidējiem Latvijas rādītājiem. 

Lai sasniegtu šos rādītājus, nepieciešams kompleksi īstenot Plānā iekļautās aktivitātes, 
kā arī piešķirt tam atbilstošu finansējumu. 

Plāna ieviešanas uzraudzības kārtībā paredzēta ikgadēja rezultatīvo rādītāju 
apkopošana, kā arī Plāna vidusposma un noslēguma izvērtējuma īstenošana. 

Plāns tika izstrādāts, plaši iesaistot tiešās un netiešās mērķgrupas – īstenota jauniešu 
viedokļu un vērtējumu apzināšanas aptauja, organizētas darba grupas, īstenota Plāna 
sabiedriskā apspriešana.  

                                                      
1 Krustpils novada jaunieši: statistisks raksturojums un jauniešu viedokļu izpēte 2018:  
http://www.krustpils.lv/files/Krustpils%20novada%20jaunie%C5%A1u%20aptauja_Zi%C5%86ojums_2018%20(002)_1.pdf  

http://www.krustpils.lv/files/Krustpils%20novada%20jaunie%C5%A1u%20aptauja_Zi%C5%86ojums_2018%20(002)_1.pdf
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Jauniešu statistisks raksturojums: skaits, izmaiņu tendences 

Iedzīvotāju skaita samazināšanās un vienlaikus sabiedrības novecošanās ir būtiskākās 
vidējā un ilgtermiņa tendences demogrāfiskā aspektā kā Latvijā, tā Eiropas Savienībā 
kopumā, un attiecīgi arī Krustpils novadā. Vidējais iedzīvotāju vecums palielinās 
(Krustpils novadā tas šobrīd ir 42,2 gadi), vienlaikus summārajam dzimstības 
koeficientam jau ilgstoši esot zem 2,0 rādītāja (rādītājs 2,1-2,2 nodrošina pilnīgu 
paaudžu nomaiņu; Latvijā tas šobrīd ir 1,7 līmenī, bet Eiropas Savienības vidējais – 1,6). 
Demogrāfiskos izaicinājumus saasina arī izteiktā jauniešu emigrācija pēdējo 15 gadu 
laikā. Krustpils novadā pēdējos 6 gados bijis negatīvs ilgtermiņa migrācijas saldo, tas ir – 
no novada aizbraukušo skaits pārsniedz uz novadu pārcēlušos skaitu. 

2019. gada sākumā Krustpils novadā dzīvoja 737 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem 
(Jaunatnes likuma2 1. pantā definētais jauniešu vecuma intervāls). Pēdējo astoņu gadu 
laikā (2012.-2019.) jauniešu skaits novadā samazinājies par 355 personām jeb 33%. 
Vidēji gadā jauniešu skaits samazinās par aptuveni 50 personām. 

 

Pēdējo astoņu gadu periodā visbūtiskāk krities 18-21gadīgo jauniešu skaits – 
samazinājums par 41%. Nepilngadīgo (13-17) jauniešu skaits samazinājies par 9%, 
savukārt 22-25gadīgo – tikai par 6%. Tas liecina, ka jaunieši Krustpils novadu ļoti izteikti 
pamet, tieši sasniedzot pilngadības vecumu, ko iespējams saistīt ar vidusskolas 
absolvēšanu un tālākām mācību un studiju vai darba gaitām jau citā pilsētā. 

Kā būtiska negatīva attīstības tendence novērojams jauniešu īpatsvara straujš 
samazinājums – ja 2012. gadā jauniešu īpatsvars novada iedzīvotāju kopskaitā bija 18% 
(un tas bija lielāks nekā Latvijā vidēji), tad 2019. gadā tas bija nokrities jau līdz 13% 
(Latvijas vidējā rādītāja līmenī). Tas saistīts ar faktu, ka iedzīvotāju kopskaits novadā ir 
krities par 9%, kamēr jauniešu skaits samazinājies par 33%. 

                                                      
2 Jaunatnes likums. Pieņemts: 08.05.2008. Stājas spēkā: 01.01.2009. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=175920  

737777
875905

9961 0441 0821 092

2019.g.2018.g.2017.g.2016.g.2015.g.2014.g.2013.g.2012.g.

Jauniešu (13-25 g.v.) skaits Krustpils novadā 2012.-2019.g.
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

-33%

https://likumi.lv/doc.php?id=175920
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Dzimstības rādītāji Krustpils novadā pēdējo 20 gadu laikā bijuši mainīgi, tomēr neuzrāda 
nedz izteiktu samazinājumu, nedz pieaugumu (periodiski novērojams neliels 
palielinājums un samazinājums). Vidēji gadā novadā dzimst 63 bērni. Dzimstības aspektā 
šāds rādītājs pilnībā spēj nodrošināt jauniešu skaita pastāvīgumu ilgtermiņā, tomēr 
kopējo jauniešu skaitu novadā būtiski maina tieši iekšējā (nelielākā apmērā arī 
starptautiskā) migrācija, proti jauniešu pārcelšanās uz dzīvi citās pašvaldībās pēc 
pilngadības sasniegšanas. Savukārt novada iedzīvotāju kopskaita samazinājumā vēl 
lielāku negatīvu tendenci piešķir mirstības rādītājs, kurš pēdējo 10 gadu laika periodā ir 
aptuveni divas reizes lielāks nekā dzimstības rādītājs. 

 

Oficiālajā statistikā pieejami dati arī par bērnu un jauniešu skaitu pagastu griezumā. Šie 
dati gan pieejami tikai par vecuma grupu 15-24 gadi, nevis 13-25 gadi, tomēr lielā mērā 
raksturo kopējo situāciju jauniešu dzīvesvietu aspektā. Kopumā šie dati rāda, ka 
Krustpils novadā katrs desmitais iedzīvotājs ir vecumā no 15 līdz 24 gadiem un vēl 15% 
iedzīvotāju ir bērni vecumā līdz 14 gadiem. Situācijas pagastu griezumā gan būtiski 
atšķiras – Mežāres, Atašienes un Vīpes pagastos jauniešu īpatsvars ir virs novada 
kopējā, bet pārējos pagastos – zem novada vidējā rādītāja. Savukārt bērnu aspektā 
situācija ir pretēja – Atašienes un Mežāres pagastos bērnu īpatsvars ir mazāks nekā 
novadā vidējo, bet pārējos pagastos lielāks. 

  

1314
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17171818

2019.g.2018.g.2017.g.2016.g.2015.g.2014.g.2013.g.2012.g.

Jauniešu (13-25 g.v.) īpatsvars Krustpils novada iedzīvotāju kopskaitā 2012.-2019.g.
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, autora aprēķini
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Bērnu un jauniešu skaits Krustpils novada pagastos (dati uz 2019. gada sākumu) 
Informācijas avots: Centrālā statistikas pārvalde, Teritoriālā statistika (eksperimentālā statistika) 

  
Iedzīvotāju 
kopskaits 

Vecums 
Bērnu (0-14) 

īpatsvars 
Jauniešu (15-
24) īpatsvars 

Bērnu un 
jauniešu (0-24) 

īpatsvars 0-6 7-14 15-24 

KRUSTPILS NOVADS 5491 375 453 561 15,1 10,2 25,3 

Atašienes pagasts 569 34 35 62 12,1 10,9 23,0 

...Atašiene 240 8 14 28 9,2 11,7 20,8 

Krustpils pagasts 817 58 60 79 14,4 9,7 24,1 

...Priži 64 7 2 6 14,1 9,4 23,4 

...Spunģēni 205 13 20 23 16,1 11,2 27,3 

Kūku pagasts 1812 117 170 167 15,8 9,2 25,1 

...Jaunā muiža 320 11 22 15 10,3 4,7 15,0 

...Kūkas 236 21 23 24 18,6 10,2 28,8 

...Zīlāni 296 20 27 36 15,9 12,2 28,0 

Mežāres pagasts 624 32 39 69 11,4 11,1 22,4 

...Mežāre 294 15 20 38 11,9 12,9 24,8 

Variešu pagasts 1040 81 100 111 17,4 10,7 28,1 

...Antūži 66 4 6 8 15,2 12,1 27,3 

...Medņi 72 8 7 6 20,8 8,3 29,2 

...Varieši 255 31 30 30 23,9 11,8 35,7 

Vīpes pagasts 621 53 49 73 16,4 11,8 28,2 

...Vīpe 202 12 20 28 15,8 13,9 29,7 

 

Kvalitatīva mācīšanās: formālā un neformālā izglītība, sabiedriskā līdzdalība 

Jaunatnes mērķis3 mācīšanās aspektā definē nepieciešamību “integrēt un uzlabot 
dažādas mācīšanās formas, lai sniegtu jauniešiem nepieciešamās zināšanas mainīgā 
21. gadsimta problēmu risināšanā”. Lai to sasniegtu, nepieciešams “vairāk pievērsties 
plaši izmantojamām prasmēm, uz skolēnu/studentu centrētu mācīšanos, kā arī 
neformālo izglītību, jāiekļauj formālajā un neformālajā izglītības vidē metodes, kas ļauj 
apmācāmajam attīstīt personīgās prasmes, tostarp attīstīt kritisko un analītisko 
domāšanu, radošumu un mācīšanās prasmes, kā arī pilsonisko līdzdalību”. Jāuzsver, ka 
mācīšanās šajā aspektā tiek interpretēta daudz plašāk nekā tikai vispārējā izglītība. 
Būtiska tās komponente ir tieši neformālā izglītība, arī ikdienējā mācīšanās. Tādējādi 
būtiska loma ir ne tikai vispārējās izglītības iestādēm, bet arī neformālās un mūžizglītības 
piedāvājumam, jauniešu projektu iespējām, arī pilsoniskajai līdzdalībai. 

Krustpils novadā ir 7 izglītības iestādes, no kurām viena ir vidusskola, viena speciālā 
pamatskola un 5 pamatskolas (tai skaitā viena atrodas Jēkabpilī)4. 2019. gada 
1. septembrī kopējais izglītojamo skaits tajās bija 520 skolēnu. Savukārt 341 izglītojamais, 
kas deklarēts Krustpils novadā, mācās citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs (237 
Jēkabpils pilsētā, 36 Madonas novadā, 15 Līvānu novadā, 12 Pļaviņu novadā, 24 citos 
novados). 

  

                                                      
3 Jaunatnes mērķi (Youth Goals), kas ir rezultāts 2017.-2018. gada Strukturētajam dialogam ar jaunatni visā Eiropā. Materiāls 
pieejams: http://jaunatneslietas.lv/sites/default/files/editor/YouthGoals_LV.pdf  
4 Informācija par izglītības iestādēm: http://www.krustpils.lv/sabiedriba/izglitiba  

http://jaunatneslietas.lv/sites/default/files/editor/YouthGoals_LV.pdf
http://www.krustpils.lv/sabiedriba/izglitiba
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Vispārizglītojošās izglītības iestādes un izglītojamo skaits tajās (dati uz 2019. gada 1. septembri) 
Informācijas avots: Valsts izglītības informācijas sistēma 

Iestādes nosaukums Iestādes tips Adrese 
Izglītojamo skaits 1. - 

12. klasē 

Krustpils pamatskola 
Vispārizglītojošā 
pamatskola 

Madonas iela 48, 
Jēkabpils, LV-5202 

189 

Sūnu pamatskola 
Vispārizglītojošā 
pamatskola 

Skolas iela 1, 
Kūkas, Kūku 
pagasts, Krustpils 
novads, LV-5222 

93 

Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskola 

Vispārizglītojošā vidusskola 

"Marinzeja", 
Atašienes pagasts, 
Krustpils novads, 
LV-5211 

70 

Antūžu pamatskola Speciālā pamatskola 

"Mežmalas", 
Antūži, Variešu 
pagasts, Krustpils 
novads, LV-5209 

67 

Variešu sākumskola 
Vispārizglītojošā 
sākumskola 

"Variešu 
sākumskola", 
Varieši, Variešu 
pagasts, Krustpils 
novads, LV-5236 

40 

Vīpes pamatskola 
Vispārizglītojošā 
pamatskola 

"Vīpes skola", 
Vīpes pagasts, 
Krustpils novads, 
LV-5238 

34 

Mežāres pamatskola 
Vispārizglītojošā 
pamatskola 

"Mežāres 
pamatskola", 
Mežāre, Mežāres 
pagasts, Krustpils 
novads, LV-5226 

27 

 

Interešu izglītības piedāvājums koncentrēts vispārējās izglītības un kultūras iestādēs, kur 
tiek nodrošinātas kultūrizglītības, sporta, tehniskās jaunrades, vides izglītības u.c. 
aktivitātes. Bērna tiesības uz atpūtu un brīvo laiku īsteno Krustpils novada kultūras nami 
– Atašienē, Mežārē, Kūkās, Variešos, Antūžos, Spunģēnos un Vīpē, bibliotēkas– 
Atašienē, Mežārē, Zīlānos, Kūkās, Variešos, Antūžos, Medņos, Spunģēnos un Vīpē. 
Amatniecības centrā “Māzers”, Vīpes pagastā tiek īstenotas apmācības dažādu arodu 
apguvē. Ilgstoši darbojas Krustpils 60. mazpulks Krustpils pamatskolā un Sūnu 
748. mazpulks Sūnu pamatskolā. 

Jauniešu skaits amatiermākslas kolektīvos kultūras namos 
Informācijas avots: Kultūras namu sniegtā informācija 
Piezīme: Jauniešu skaits nav summējams, jo jaunietis var 
vienlaikus piedalīties vairākos kolektīvos 

Krustpils pagasta kultūras nams   

Bērnu teātra grupa "Spārniņi"   14 

Jauniešu teātra grupa "Spārni"  9 

Jauktais vokālais ansamblis "Krustpils"  2 

Amatierteātris "Savējie"  5 

 



7 

 

Atašienes kultūras nams   

Jauniešu deju kolektīvs “Zvirbuļi” 20 

Folkloras kopa “Vīraksne” 3 

Vīpes pagasta kultūras nams   

Folkloras kopā “Lākači”  8 

Zīlānu kultūras nams   

- - 

Variešu kultūras nams   

Bērnu teātra kolektīvs “Servīzīte” 10 

Jauniešu teatralizētās dejas studija “Murka” 10 

Mežāres pagasta kultūras nams   

Bērnu, jauniešu teātra pulciņš “Sapņotāji” 7 

 
Interešu izglītības grupas Krustpils novada izglītības iestādēs 
un skolēnu skaits tajās 2018./19. m.g. 
Informācijas avots: Izglītības iestāžu sniegtā informācija 

Vīpes pamatskola   

Netradicionālo rokdarbu pulciņš, 1.-4.klase    

85 

Vokālais ansamblis, 1.- 4..lase 

Vokālais ansamblis, 5.-9.klase 

Teātra pulciņš, 1.-4.klase 

Dramatiskais pulciņš, 5-9.klase 

Sporta pulciņš 

Vides pulciņš 

Jaunie vēsturnieki 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola   

Grāmatu draugu pulciņš 

57 

1.-5.klases ansamblis 

6.-9.klases ansamblis 

Jauktais vokālais ansamblis 

Vizuālās mākslas pulciņš 

Velosipēdistu pulciņš 

Ārstnieciskā vingrošana 

“Esi līderis” 

Vides izglītības pulciņš 

Novadpētniecības pulciņš 

Teātra pulciņš 

Skolas avīze “Pēda” 

Tautas deju pulciņš 

Peldēšana 
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Mežāres pamatskola   

Dambrete 

58 

Sporta spēles 

Vizuālās mākslas pulciņš 

Kokapstrāde 

Vokālais ansamblis, 5.-9.klase 

Vokālais ansamblis, 1.-4.klase 

Skolas teātra pulciņš 

Sūnu  pamatskola   

Vokālais ansamblis, 1.-3.klase 

92 

Vokālais ansamblis, 4.-9.klase 

“Esi līderis” 

Orientēšanās “Kas meklē, tas atrod” 

Aerobika “Kusties un priecājies” 

Zīmēšana, gleznošana “Otiņas” 

Peldēšana 

Vokālais ansamblis “Solisti” 

Sūnu jaunsargi 

Florbols 

Krustpils pamatskola   

Koris, 1.-4.klase 

144 

Koris, 5.-7.klase 

Džungļu siena 

Sporta vingrošana “Esi vesels” 

Teātra studija, 5.-9.klase 

Jaunais žurnālists 

Folkloras kopa “Krauķi” 

Krustpils 60.mazpulks 

Vizuālā māksla, kolāža 

Vides objektu veidošana 

Vokālais ansamblis “Saulstariņi”, 1.-4.klase 

Telpu rotājumi 

Antūžu pamatskola   

Papīra plastika 

46 

Rokdarbi un vizuālā māksla 

Plastilīna pasaule 

Sporta spēles 

Dzīvesziņas pulciņš "Madariņa" 
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Kokapstrādes pulciņš "Mēs arī varam" 

Iepazīsti koka pasauli 

Koka sadzīves priekšmetu izgatavošana 

Variešu sākumskola   

Ansamblis “Balsis” 

65 

Dramatiskais teātris “Zīļuks” 

Deju pulciņš “Zvaigznītes” 

Sporta pulciņš “Aktīvisti” 

Vides noformēšana 

 

Interešu vai profesionālās ievirzes izglītību Krustpils novada bērni un jaunieši iegūst arī 
ārpus novada. 2019. gadā 21 Krustpils novadā deklarēts izglītojamais apmeklē Arvīda 
Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolu, 53 izglītojamie apmeklē Jēkabpils Bērnu un jauniešu 
centru, 14 apmeklē Jēkabpils Mākslas skolu, bet 59 izglītojamie apmeklē Jēkabpils 
Sporta skolu. Ar šiem datiem lielā mērā sasaucas arī pētījumā “Kultūrizglītība Latvijā: 
pieejamība, pieprasījums, kvalitāte”5 secinātais, ka Krustpils novadā ir mazākais 
kultūrizglītībā iesaistīto izglītojamo īpatsvars attiecībā pret kopējo skolēnu skaitu – tikai 
2% (Latvijā vidēji 13%). Iemesls – novada bērni un jaunieši kultūrizglītībā iesaistās 
Jēkabpils pašvaldībā un citās pašvaldībās. 

2018. gadā īstenotajā jauniešu aptaujā6 kopumā 28% novada jauniešu novērtējuši, ka ir 
neapmierināti ar savu novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku. Un 44% 
no neapmierinātajiem jauniešiem kā iemeslu norāda tieši brīvā laika aktivitāšu trūkumu, 
bet 11% mācību iespēju trūkumu. Kritiskus vērtējumus par novadu šādā aspektā biežāk 
snieguši pilngadīgie jaunieši. 

Absolūtais vairākums Krustpils novada jauniešu ir piedalījušies kultūras un izklaides 
pasākumos (85%), kā arī skolas vai augstskolas pasākumos (71%). Aptuveni puse ir 
piedalījušies vides sakopšanas talkās un mākslinieciskajā pašdarbībā, kā arī interešu 
izglītībā. Brīvprātīgo darbu ir veikuši 40% jauniešu. Nedaudz mazāk – 36% jauniešu – ir 
piedalījušies jaunatnes organizācijās, bet 33% jauniešu projektos. Aptuveni katrs trešais 
jaunietis ir ņēmis dalību jauniešu centros un klubos, piedalījies tālākizglītības aktivitātēs, 
bet 29% bijis skolēnu vai studentu pašpārvaldes aktivitātēs. Nevalstiskajās organizācijās 
piedalās 19% jauniešu, bet politiskās partijās iesaistījušies 5%. 

Šeit jāuzsver arī, ka brīvā laika aktivitātes jauniešiem vairāk pieejamas Jēkabpilī nevis savā 
novadā. Saskaņā ar 2018. gada jauniešu aptaujas datiem, 66% jauniešu savu brīvo laiku 
pavada Jēkabpilī, kamēr 61% Krustpils novadā. Savukārt kultūras un izklaides 
pasākumus 75% apmeklē Jēkabpilī, kamēr 59% Krustpils novadā. Sporta aktivitātes ir 
vienīgā aktivitāte, ko jaunieši biežāk veic Krustpils novadā nekā Jēkabpilī (attiecīgi 52% 
un 39%). Pie tam arī ikdienas iepirkumus absolūtais vairākums jauniešu (82%) veic 
Jēkabpilī. Šie dati liecina, ka ikdienas aktivitāšu aspektā jauniešu iespējas bieži vien ir 
ierobežotas tieši teritoriālu/dzīvesvietas iemeslu dēļ. 

                                                      
5 Kultūrizglītība Latvijā: pieejamība, pieprasījums, kvalitāte: 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_2_karta_2018.pdf  
6 Informācija par pētījumu un pētījuma ziņojums pieejams: http://www.krustpils.lv/sabiedriba/jaunatne/pielikums-nr-1-1-
projekta-aktivitate  

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi/Kulturizglitibas_petijums_2_karta_2018.pdf
http://www.krustpils.lv/sabiedriba/jaunatne/pielikums-nr-1-1-projekta-aktivitate
http://www.krustpils.lv/sabiedriba/jaunatne/pielikums-nr-1-1-projekta-aktivitate
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Ja salīdzina Krustpils novada jauniešu aktivitātes rādītājus ar vidējiem Latvijas rādītājiem, 
novērojams, ka kopumā novada jaunieši ir mazāk aktīvi. Līdzvērtīga Latvijas vidējiem 
rādītājiem ir tikai iesaistīšanās aktivitāte kultūras un izklaides pasākumos, 
skolas/augstskolas pasākumos, kā arī jaunatnes organizācijās. Pārējos aspektos 
Krustpils novada jaunieši ir mazāk aktīvi, nekā Latvijā vidēji. 

 

 

Jauniešu aptaujā puse Krustpils novada jauniešu novērtē, ka viņiem ir visas vai lielas 
iespējas pavadīt brīvo laiku tā, kā viņi to vēlas. Tai pat laikā izteikti liels (42%) ir arī to 
īpatsvars, kuri novērtē, ka viņiem ir nelielas vai nav nekādu iespēju. Tomēr  jāuzsver, ka 
51% no tiem, kas novērtē, ka iespējas nav pietiekamas, nespēj konkrēti nosaukt vēlamās 
aktivitātes. Savukārt tie, kas konkrētu atbildi devuši, norāda uz ļoti dažādām sev 
interesējošām aktivitātēm - kino, sports, ceļošana, izglītojošas aktivitātes u.c. 
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40
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33
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29

19

5

89

78

61

60

61

33

19

21

3

Kultūras un izklaides pasākumi

Ceļošana Latvijā*

Skolas/Augstskolas pasākumi

Vides sakopšanas talkas

Mākslinieciskā pašdarbība, amatiermāksla (koris, deju
kolektīvi, mūzikas kolektīvi u.tml.)*

Interešu pulciņi, klubi

Ceļošana ārvalstīs*

Brīvprātīgais darbs

Jaunatnes organizācijas

Jauniešu projekti*

Projektu konkursi (uzņēmējdarbībai, sociāliem projektiem
u.tml.)*

Jauniešu centri/klubi*

Kursi, semināri, apmācības, tālākizglītība (tai skaitā
internetā)*

Skolēnu/ studentu pašpārvalde

Nevalstiskās organizācijas

Politiskās partijas

Jauniešu sabiedriskā aktivitāte - Līdzdalība aktivitātēs
(%; (1) visi respondenti Krustpilī, n=205, (2) visi respondenti Latvijā (2015.g.), n=1006)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā & Latvijas jauniešu aptauja 2015. gadā

Krustpils novada jaunieši
Latvijas jaunieši kopumā

*Latvijas jauniešu aptaujā šīs 
kategorijas nav tikušas iekļautas 
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Brīvā laika iespējas, kādas jaunieši vēlētos Krustpils novadā - Visas atbildes 

(%; respondenti, kuri nav pilnībā apmierināti ar brīvā laika pavadīšanas iespējām, n=147) 
Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā 

Nav atbildes 51 

Kino 8 

Trenažieru zāle / Sporta zāle / Fitnesa zāle 5 

Balles 5 

Ceļošana, ekskursijas 4 

Jauniešu centrs, telpas jauniešiem 4 

Sporta spēles / Sporta pasākumi 3 

Boulings 3 

Izglītojošas aktivitātes (semināri, apmācības, konferences) 3 

Sporta laukumi ārā 3 

Teātris 3 

Koncerti 3 

Volejbola laukums 2 

Izklaides pasākumi 2 

Nometnes 2 

Laika pavadīšana ar ģimeni, draugiem 2 

Āra trenažieri 1 

Baseins 1 

Dejošana, deju kolektīvi 1 

Peldvietas 1 

Mežakaķis 1 

Sporta nodarbības 1 

Skeitparks 1 

Laivošana 1 

Izstādes 1 

Kultūras pasākumi 1 

Dators, internets, multimediji 1 

Iepirkšanās 1 

Hokeja halle 1 

Kartinga trase 1 

Robotika 1 

Dažādu instrumentu spēle 1 

20

30

39

3
9

Man ir visas iespējas Man ir lielas iespējas Man ir nelielas
iespējas

Man nav nekādu
iespēju

Grūti pateikt/ Nav
atbildes

Jauniešu vērtējums par iespējām pavadīt brīvo laiku tā, kā viņi to vēlas 
(%; visi respondenti Krustpilī, n=205)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā
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Katamarāni 1 

Autosports 1 

Rokdarbu pulciņš 1 

Galda spēles 1 

Riteņbraukšana 1 

Aktivitātes jaunajām māmiņām 1 

 

Aptaujā vaicāti par to, kas ir augstākais izglītības līmenis, kādu jaunieši plāno sasniegt, 
kopumā 44% norāda, ka vēlas iegūt augstāko izglītību (19% bakalaura grādu, 20% 
maģistra grādu, 6% doktora grādu), 13% vēlas iegūt vidējo profesionālo izglītību, bet 6% 
vidējo vispārējo izglītību. Būtiski, ka kopumā 34% jauniešu uz šo jautājumu nav varējuši 
sniegt konkrētu atbildi. Šie dati netieši norāda uz to jauniešu īpatsvaru, kuri pēc 
pilngadības sasniegšanas potenciāli varētu pārcelties uz citu dzīvesvietu studiju 
uzsākšanas dēļ. 

 

 

Izglītības iespējas ir viens no diviem būtiskākajiem iemesliem, kādēļ jaunieši plāno 
pārcelties uz dzīvi citur. Kopumā 30% jauniešu tuvāko trīs gadu laikā plāno pārcelties uz 
citu vietu ārpus Krustpils novada Latvijā (24%) vai ārvalstīs (6%). Plānotā pārcelšanās 
vieta visbiežāk (43% no tiem, kuri plāno pārcelties) ir Rīga. 5% jauniešu norāda, ka plāno 
pārcelties uz Jēkabpili, un vēl 5% – uz Lielbritāniju. Studiju iespējas (32%) un 
nodarbinātības iespējas (25%) ir divi visbiežāk nosauktie iemesli migrācijai. 

Kopumā secināms, ka Krustpils novada jaunieši neformālās un pilsoniskās izglītības 
aspektā ir mazāk aktīvi nekā jaunieši Latvijā kopumā. Daļēji tas saistīts arī ar esošo 
aktivitāšu piedāvājumu – lai gan formāli tas ir daudzveidīgs, tā tematiskais piedāvājums 
un teritoriālais pārklājums/pieejamība nereti neatbilst jauniešu interesēm (un/vai 
dzīvesvietām). Tai pat laikā novērojams, ka jauniešu intereses ir ļoti daudzveidīgas – 
kultūra, sports, ceļošana, tālākizglītība, brīvprātīgais darbs u.c. Jāņem arī vērā, ka 
jaunieši (īpaši pusaudžu vecumā) nelabprāt savu brīvo laiku pavada formālās izglītības 
infrastruktūrā, tieši tādēļ Eiropas Savienības darba ar jaunatni ieteikumos regulāri tiek 
norādīts uz nepieciešamību pēc tā saucamajām "jauniešu telpām", kur jaunieši var 
pulcēties un pavadīt brīvo laiku ārpus skolas, savā brīvajā laikā. Uz pieprasījumu pēc 
šādām telpām norāda arī jauniešu aptauja, kur kopumā 4% jauniešu minējuši, ka vēlētos 
novadā jauniešu centru, telpas jauniešiem. Tāpat jauniešu brīvā laika intereses un 

3

6

13

19

20

6

34

Pamatizglītība

Vidējā vispārējā izglītība

Vidējā profesionālā izglītība

Iegūts bakalaura grāds

Iegūts maģistra grāds

Iegūts doktora grāds

Grūti pateikt / Nav atbildes

Augstākais izglītības līmenis, kādu plāno iegūt jaunieši
(%; visi respondenti, n=205)

Datu avots: novada jauniešu aptauja 2018. gadā
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vēlmes norāda arī uz potenciāli lielo pieprasījumu pēc iesaistīšanās jauniešu projektos 
(valsts atbalsta programmas, Erasmus+ programmas vai citu projektu konkursu 
ietvaros), īpaši tādos, kas sekmē neformālo izglītību, pieredzes apmaiņu, sabiedrisko un 
pilsonisko līdzdalību. 

Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes 
darba grupas tikšanās ietvaros (18.07.2019.) identificētās problēmas izglītības un 
līdzdalības aspektā lielā mērā sasaucas ar jauniešu aptaujas secinājumiem.  

Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes darba grupā 
identificētās problēmas un risinājumi izglītības un līdzdalības tematiskajos blokos 

Izglītība  

Identificētās problēmas Piedāvātie risinājumi 

 Jauniešu vidū nepietiekama izpratne par 
pienākumiem. 

 Emocionālā vardarbība jauniešu vidū. 

 Izglītības sistēmas reformas, kas skar virkni  
novada izglītības iestāžu darbu ilgtermiņā 
(skolu iespējamā slēgšana). 

 Ierobežotas iespējas apgūt mūziku un mākslu 
novada pagastos. 

 Jauniešu atkarība no informācijas un 
komunikācijas rīku lietošanas (novērš jauniešu 
uzmanību no tiešā mācību procesa un veicina 
zemu sekmību jauniešu vidū). 

 Mazskaitlīgs neformālās izglītības piedāvājums 
novada pagastos. 

 Ierobežots kvalitatīvas profesionālās izglītības 
piedāvājums tuvu dzīvesvietai. 

 Nepietiekama jauniešu izpratne par kvalitatīvas 
izglītības nozīmi nākotnes nodarbinātībā, 
iespējās darba tirgū. 

 Pašvaldības papildu investīcijas neformālās un 
interešu izglītības daudzveidības un 
pieejamības nodrošināšanā novada pagastos. 

 Aktualizēta klašu audzinātāju un karjeras 
izvēles speciālistu loma jauniešu līdzdalības 
un iesaistes izglītības programmu apguvē. 

 Veicināta informācijas tehnoloģiju rīku 
izmantošana pedagogu vidū, lai sekmētu 
mācību programmu apgūšanu interaktīvā 
veidā. 

 Saglabātas novada pagasta skolas, uzsverot šo 
skolu kā kopienas centru nozīmīgumu. 

Līdzdalība  

Identificētās problēmas Piedāvātie risinājumi 

 Zema jauniešu līdzdalība novadā organizētajos 
kultūras pasākumos. 

 Jaunieši maz izsaka savu viedokli par kultūras 
piedāvājumu novadā. 

 Zema jauniešu līdzdalība brīvprātīgajā darbā. 

 Zema vecāku iesaiste jauniešu līdzdalības 
veicināšanā. 

 Pašvaldības informatīvās platformas 
nepārskatāmība un neatbilstība jauniešu 
ieradumiem informācijas ieguvē. 

 Īstenota jauniešu aptauja par kultūras dzīves 
norisēm novadā. 

 Organizēti novada mēroga un starpnovadu 
kultūras pasākumi atbilstoši jauniešu 
interesēm. 

 Izveidota jaunatnes darbinieka amata vieta. 

 Izveidotas jauniešu tikšanās vietas katrā 
pagastā. 

 Izveidota brīvprātīgā darba sistēma novadā, 
kas dotu jauniešiem iespēju līdzdarboties un 
apgūt jaunas zināšanas un iegūt darba 
prasmes dažādās jomās. 

 Izveidota jauniešiem draudzīga informācijas 
aprites sistēma novadā (sociālie tīkli kā rīks) 
par aktualitātēm un iespējām dažādās jomās. 

 Pašvaldībā izveidota līdzdalības programma, 
kur jauniešiem ir iespēja saņemt dažāda veida 
atbalstu dalībai informatīvos, izglītojošos un 
izklaides pasākumos novadā un ārpus novada. 



14 

 

Jauniešu labbūtība: fiziskā un emocionālā veselība 

Visu jauniešu iekļaušana ir viens no jauniešu mērķiem Eiropas Savienības mērogā. Tas 
kā būtiskas darba ar jaunatni tēmas iezīmē: sociālā riska jauniešu apzināšana un 
iekļaušana, nabadzības risku mazināšana, atbalsts ģimenēm, diskriminācijas atpazīšana 
un izskaušana, aizspriedumu mazināšana, jauniešu informēšana par viņiem 
pieejamajām iespējām, darbā ar jaunatni iesaistīto prasmju un kompetenču celšana, 
sociālā atbalsta stiprināšana, neaktīvo jauniešu apzināšana un iesaiste, jauniešu 
vajadzībām atbilstoša un pieejama veselības aprūpe un psiholoģiskais atbalsts, 
profilakses pasākumi jauniešu veselības un veselīga dzīvesveida sekmēšanai, jauniešu 
sabiedriskā un pilsoniskā līdzdalība, dalība lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz viņiem. 

Jauniešu emocionālā veselība un labbūtība ir būtisks Eiropas Savienības mērķis 
ilgtermiņā, kas pamatojas pārliecībā par to, ka tieši emocionālā labbūtība un veselība ir 
būtisks resurss jauniešu ilgtspējīgā attīstībā. Vienlaikus kā nacionālie, tā starptautiskie 
pētījumi liecina, ka tieši veselības un emocionālās labbūtības aspektā Latvijas (un tātad 
arī Krustpils novada) jaunieši saskaras ar ļoti būtiskām problēmām (kopējais veselības 
stāvoklis, kaitīgie ieradumi, stress, veselības aprūpes pieejamība u.c.). 

Dažādas problēmas emocionālās veselības aspektā paši jaunieši aktualizējuši arī 
2018. gada aptaujā, norādot uz tādiem risināmiem jautājumiem kā: jauniešu atkarības, 
jauniešu drošība, vardarbība un huligānisms skolās, sociālā atbalsta nepieciešamība. Uz 
veselības aprūpes pieejamības problēmām norāda fakts, ka vairākums Krustpils novada 
jauniešu (65%) ģimenes ārstu apmeklē Jēkabpilī nevis savā pašvaldībā (tikai 29%), 
savukārt pie ārstiem-speciālistiem 27% Krustpils novada jauniešu dodas pat uz Rīgu 
(77% Jēkabpilī). 

Kā liecina 2018. gada jauniešu aptaujas dati, kopumā 48% savu apmierinātību ar dzīvi 
kopumā novērtē ar 8, 9 vai 10 punktiem desmit punktu skalā. Tai pat laikā 
neapmierināto ir 6% un vēl 41% sniedz viduvēju vērtējumu savai apmierinātībai ar dzīvi 
kopumā – tātad 47% jauniešu ir pilnībā vai daļēji neapmierināti ar savu esošo dzīves 
kvalitāti (labbūtību). Šo vērtējumu aspektā Krustpils jauniešu rādītāji ir līdzīgi Latvijas 
vidējiem rādītājiem jauniešu mērķgrupā, lai gan jāuzsver, ka vidējais apmierinātības ar 
dzīvi rādītājs Krustpils jauniešiem ir nedaudz zemāks nekā Latvijas jauniešiem kopumā. 

Vaicāti par neapmierinātības ar dzīvi iemesliem, 49% jauniešu nespēj nosaukt konkrētus 
iemeslus. Tie, kuri norādījuši konkrētu atbildi, salīdzinoši biežāk minējuši trīs aspektus: 
nav piepildījušās ieceres un nav pārliecības par nākotni (12%), maz brīvā laika 
pavadīšanas iespēju (11%), personīga rakstura problēmas (11%). Jāuzsver, ka visus šos 
aspektus Krustpils novada jaunieši min biežāk, nekā Latvijā vidēji. 
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Kopumā dažādu pētījumu dati liecina, ka ne mazāk kā katrs ceturtais jaunietis saskaras 
ar nepietiekamu psiholoģisko un emocionālo atbalstu savā ikdienā. Tas attiecas gan uz 
atbalstu vispārējās izglītības ietvaros, gan atbalstu ģimenē, gan veselības aprūpes 
pieejamību un psiholoģiski emocionālo atbalstu sarežģītās ikdienas situācijās. 

Veselības un labbūtības aspektā būtiska mērķgrupa ir bērni un jaunieši ar īpašām 
vajadzībām, kā arī sociālā riska bērni un jaunieši. Saskaņā ar Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijas 2018. gada publiskā pārskata datiem7 Krustpils novadā 
ir 20 bērni ar invaliditāti (7 Kūku pagastā, 4 Mežāres pagastā, 3 Krustpils pagastā, 2 
Atašienes pagastā, 2 Variešu pagastā, 2 Vīpes pagastā). Zemgales plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plānā 2017-20208 norādīts, ka Krustpils novadā ir kopumā 13 
bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir risks nonākt ilgstošas aprūpes institūcijās. 
Krustpils novada bāriņtiesas informācijā "Par bāriņtiesas darbu 2018. gadā"9 norādīts, 
ka ārpusģimenes aprūpē 2018. gadā atradās 21 bērns, no tiem – aizbildnībā 19 bērni, 
audžuģimenē – 2 bērni, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 1 
bērns (VSAC “Latgale” filiālē „Kalkūni”). 2018. gadā ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā uzturēšanos pārtrauca 1 bērns, kurš tika nodots 
aizbildnībā. Līdz ar to ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 
neatrodas neviens bērns. Krustpils novadā darbojas trīs viesģimenes, kuras periodiski 
uzņem ciemos bērnus, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs. 

Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes 
darba grupas tikšanās ietvaros (18.07.2019.) identificētās problēmas veselības un 
sociālās iekļaušanas jomās sasaucas arī ar jauniešu aptaujas un statistikas datiem. 

  

                                                      
7 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 2018. gada publiskais pārskats: http://www.vdeavk.gov.lv/wp-
content/uploads/2014/09/Parskats_2018.pdf  
8 Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017-2020: https://www.zemgale.lv/attistibas-
planosana/planosanas-dokumenti/category/41-zemgales-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plans-2017-2020  
9 Par bāriņtiesas darbu 2018. gadā: http://www.krustpils.lv/files/2018_1.pdf  
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http://www.vdeavk.gov.lv/wp-content/uploads/2014/09/Parskats_2018.pdf
http://www.vdeavk.gov.lv/wp-content/uploads/2014/09/Parskats_2018.pdf
https://www.zemgale.lv/attistibas-planosana/planosanas-dokumenti/category/41-zemgales-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plans-2017-2020
https://www.zemgale.lv/attistibas-planosana/planosanas-dokumenti/category/41-zemgales-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plans-2017-2020
http://www.krustpils.lv/files/2018_1.pdf
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Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes darba grupā 
identificētās problēmas un risinājumi veselības un sociālās iekļaušanas tematiskajos blokos 

Veselība  

Identificētās problēmas Piedāvātie risinājumi 

 Mazkustīgs dzīvesveids jauniešu vidū. 

 Izplatīta atkarības vielu (smēķēšana, alkohols 
un narkotiskās vielas) lietošana jauniešu vidū. 

 Paaugstināta nervozitāte jauniešu vidū, kas 
saistīts ar neatbilstošu uzturu, darba, atpūtas 
un miega režīmu jauniešu vecumposmā. 

 Pieaug redzes un dzirdes problēmas jauniešu 
vidū. 

 Sadarbībā ar jaunatnes darbiniekiem un 
sporta darba organizatoriem attīstīt 
daudzveidīgu un pieejamu fizisko aktivitāšu 
klāstu novada pagastos, t.sk. pieaicinot 
sabiedrībā populārus cilvēkus – viedokļu 
līderus. 

 Organizētas informatīvas kampaņas 
sabiedrībā par emocionāli un fiziski vesela 
bērna / jaunieša audzināšanas 
pamatprincipiem un to ievērošanu. 

 Organizētas lekcijas un interaktīvas 
nodarbības jauniešiem un viņu vecākiem par 
veselības aprūpes pasākumiem (veselīgs 
uzturs, fiziskās aktivitātes, redzi saudzējoši 
pasākumi, utt.). 

 Pieejami atbalsta pasākumi jauniešiem 
psihoemocionālās veselības jautājumu 
risināšanā. 

Sociālā iekļaušana  

Identificētās problēmas Piedāvātie risinājumi 

 Stereotipi pieaugušo vidū par dažādu sociālo 
grupu jauniešiem. 

 Organizētas informatīvas kampaņas 
sabiedrībā par atšķirīgo pasaulē. 

 Attīstīt plašu starppaaudžu un starpnozaru 
sadarbības pasākumu piedāvājumu, t.sk. 
piesaistot ārējo finansējumu dažādos 
projektu konkursos. 

 

Kvalitatīva nodarbinātība: prakse, prasmes, darba tirgus 

Jauniešu bezdarbs jau ilgstoši ir viena no aktuālākajām Eiropas Savienības problēmām. 
Lai gan Latvijā jauniešu bezdarba rādītāji ir zemāki nekā Eiropas Savienībā vidēji, 
aptuveni piektais jaunietis Latvijā ir bezdarbnieks (tai skaitā 3% ilgstošie bezdarbnieki). 
Un aptuveni katrs desmitais jaunietis Latvijā nestrādā un nemācās (tā sauktais NEET 
rādītājs). Kvalitatīva nodarbinātība visiem ir arī viens no jauniešu mērķiem Eiropas 
Savienībā kopumā, pamatojoties atzinumā, ka jauniešiem ir nepilnīga informācija par 
nākotnes darbam nepieciešamajām prasmēm un nepietiekamas iespējas šīs prasmes 
attīstīt. Pētījumi liecina, ka jauniešiem ir ierobežotas prakses iespējas (tās ne vienmēr ir 
jēgpilnas un kvalitatīvas, kā arī ne vienmēr ir pieejamas visiem jauniešiem), 
nepietiekamas iespējas attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, nepietiekams atbalsts 
pirmās darba pieredzes iegūšanai. 

Nodarbinātības valsts aģentūras statistika10 par reģistrētajiem bezdarbniekiem 
Krustpils novadā rāda, ka 2019. gada 31. augustā pašvaldībā ir 12 bezdarbnieki vecumā 
no 15 līdz 24 gadiem. 15-24gadīgie jaunieši sastāda 8% no visiem pašvaldībā 
reģistrētajiem bezdarbniekiem. Pašvaldības informācija liecina, ka aktīvajā 

                                                      
10 Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa pilsētām un novadiem: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6  

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6
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nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 2019. gadā 
piedalījušies 54 jaunieši (51 vecumā no 15 līdz 17 gadiem, 3 vecumā no 18 līdz 20 
gadiem), 2018. gadā 54 jaunieši un 2017. gadā 45 jaunieši. 

2018. gada jauniešu aptaujas dati liecina, ka Krustpils novadā darbu atraduši 12% 
jauniešu, bet Jēkabpilī 21%. Vēl 7% strādā Rīgā, bet 7% citur Latvijā. Tātad tikai neliela 
daļa no Krustpils novada jauniešiem nodarbinātības iespējas rod savā pašvaldībā. Tas 
sasaucas ar faktu, ka kopumā 13% jauniešu norādījuši, ka nodarbinātība un prakses 
iespējas ir viens no būtiskākajiem pašvaldībā risināmajiem jautājumiem. 

Savukārt attiecībā uz vēlamo statusu darba tirgū 46% jauniešu norāda, ka vēlētos būt 
uzņēmēji, kas dod darbu citām personām un vēl 8% – uzņēmēji, kas dod darbu tikai sev 
vai savai ģimenei. Savukārt darba ņēmēju statuss pievilcīgāks šķiet kopumā 14% jauniešu, 
tai skaitā 8% valsts pārvaldē, bet 6% privātajā sektorā. Salīdzinot šos datus ar Latvijas 
jauniešu vidējiem rādītājiem, novērojams, ka Krustpils novada jaunieši izteikti retāk kā 
sev pievilcīgu nodarbinātības veidu saskata uzņēmējdarbību. 

 

Nodarbinātības iespējas ir viens no diviem būtiskākajiem iemesliem, kādēļ jaunieši 
plāno pārcelties uz dzīvi citur. Kopumā 30% jauniešu tuvāko trīs gadu laikā plāno 
pārcelties uz citu vietu ārpus Krustpils novada Latvijā (24%) vai ārvalstīs (6%). Plānotā 
pārcelšanās vieta visbiežāk (43% no tiem, kuri plāno pārcelties) ir Rīga. 5% jauniešu 
norāda, ka plāno pārcelties uz Jēkabpili, un vēl 5% – uz Lielbritāniju. Studiju iespējas 
(32%) un nodarbinātības iespējas (25%) ir divi visbiežāk nosauktie iemesli migrācijai. 
Aptuveni katrs desmitais jaunietis kā iemeslu norāda arī lielāka atalgojuma iespējas. 

Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes 
darba grupas tikšanās ietvaros (18.07.2019.) identificētās problēmas nodarbinātības 
aspektā iezīmē vēl vairākus būtiskus izaicinājumus. 
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Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes darba grupā 
identificētās problēmas un risinājumi nodarbinātības tematiskajā blokā 

Nodarbinātība  

Identificētās problēmas Piedāvātie risinājumi 

 Zema darba devēju interese, t.sk. valstī 
pastāvošās nodokļu likumdošanas dēļ, un 
iesaiste nodarbināt jauniešus to nepietiekamās 
pieredzes un kvalifikācijas dēļ. 

 Ierobežotas prakses iespējas jauniešiem 
novada uzņēmumos un pašvaldības iestādēs. 

 Nepietiekamas un/vai nepieejamas visiem 
jauniešiem karjeras izvēles atbalsta 
programmas, jo īpaši jauniešiem vecumā no 
19-25 gadiem. 

 Izveidota diskusiju un sadarbības ar 
uzņēmējiem platforma par novada jauniešu 
kā nodarbināto īpatsvara palielināšanu darba 
vidē. 

 Izveidota atbalsta programma uzņēmējiem 
jauniešu nodarbinātības veicināšanai, t.sk. 
motivējošas programmas prakses vadītājiem. 

 Izveidotas apmaksātas prakses vietas 
jauniešiem novada uzņēmumos un iestādēs. 

 Izveidota sadarbība ar novada uzņēmumiem 
informācijas apmaiņai par vakanto darba vai 
prakses vietu pieejamību jauniešiem. 

 

Darbs ar jaunatni: personāls, institūcijas, finansējums 

Izglītības un zinātnes ministrija iesaka darbu ar jaunatni pašvaldībās īstenot atbilstoši tā 
saucamajam bāzes modelim. Tas sastāv no 6 darba ar jaunatni aspektiem, kurus 
kompleksi īstenojot, tiek nodrošināts ilgtspējīgs darbs ar jaunatni: stratēģiskā 
plānošana, finansējuma piešķiršana, institucionālā sistēma, infrastruktūra, personāls, 
progresa un rezultātu novērtēšana.  

Reizi gadā Izglītības un zinātnes ministrija veic pašvaldību aptauju, lai noskaidrotu esošo 
situāciju pašvaldībās darbā ar jaunatni, vērtējot, cik daudzas no bāzes modelī 
iekļautajām aktivitātēm pašvaldībās ir ieviestas. Šajā izvērtējumā Krustpils pašvaldība 
raksturojama kā vidēji aktīva darbā ar jaunatni (2018. gada vērtējums).  

Pašvaldību aktivitāte darbā ar jaunatni (2018. gada vērtējums) 
Informācijas avots, infografika: Izglītības un zinātnes ministrija 
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Darba ar jaunatni pašvaldībās bāzes modelis 
Informācijas avots, infografika: Izglītības un zinātnes ministrija 

 

Lai gan vairāki bāzes modeļa aspekti Krustpils novadā tiek īstenoti, citi būtiski aspekti 
līdz šim nav tikuši īstenoti vai īstenoti nepietiekami. Pašvaldībā ir vismaz viens darbinieks 
darbā ar jaunatni, tomēr nepilnā slodzē. Pašvaldībā tiek piešķirts finansējums darba ar 
jaunatni īstenošanai, kā arī tiek piešķirts finansējums jauniešu iniciatīvām. Pašvaldībā ir 
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arī vairākas biedrības, kas īsteno darbu ar jaunatni (biedrība "Silta sirds"11 (dibināta 
2016. gadā), biedrība "InSpe"12 (dibināta 2016. gadā). Tai pat laikā vairāki būtiski bāzes 
modeļa aspekti līdz šim ir iztrūkuši: pašvaldībā nav jauniešu centru, nav izveidota un 
iedzīvināta institucionālā sistēma darbam ar jaunatni (jaunatnes lietu konsultatīvā 
komisija, jauniešu dome, starpinstitucionālās sadarbības mehānismi, stratēģiskā 
ilgtermiņa plānošana). Jānorāda gan – lai gan nepastāv jauniešu dome, pašvaldībā 
darbojas neformāla jauniešu iniciatīvu grupa, kas aktīvi iesaistās pašvaldības 
sabiedriskajā dzīvē, pasākumu organizēšanā un jauniešiem būtisku lēmumu 
pieņemšanā. Savukārt par darba ar jaunatni stratēģiskās plānošanas būtisku pavērsiena 
punktu var uzskatīt 2018. gadā Valsts atbalsta programmas ietvaros īstenoto pētījumu 
par Krustpils novada jauniešu viedokļiem un vērtējumiem – tas ļauj definēt būtiskākos 
izaicinājumus darbam ar jaunatni kā īstermiņā, tā ilgtermiņā. Šī pētījuma dati un 
secinājumi ir pamatā arī Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plānam 2020.-
2026. gadam. 

 

 

 

  

                                                      
11 Informācija par biedrību “Silta sirds”: http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/silta-sirds  
12 Informācija par biedrību “InSpe”: http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/inspe  

http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/silta-sirds
http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstiskas-organizacijas/inspe
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JAUNATNES POLITIKAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

Jaunatnes politikas vīzija un mērķis 

Mērķi un vīzija izriet no jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem gan nacionālā, 
gan Eiropas Savienības līmenī, kā arī ievēroti starptautiska mēroga pamatprincipi 
jaunatnes jomas pilnveidošanā un attīstīšanā. Papildus minētajam Krustpils novada 
jaunatnes politikas ilgtermiņa plānošana tiek īstenota sasaistē ar pašvaldības attīstības 
plānošanas dokumentiem. 

VĪZIJA MĒRĶIS* 

Daudzveidībā vienots novads, kurā dzīvo 
mācās un strādā izaugsmē ieinteresēti 

jaunieši 

Uzlabot jauniešu vecumā no 13 līdz 25 
gadiem, kas dzīvo, mācās vai strādā 

Krustpils novadā, dzīves kvalitāti, 
veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā 
dzīvē, kā arī tam nepieciešamo zināšanu 

iegūšanu un prasmju apgūšanu un 
veicinot koordinētu darba ar jaunatni 

pakalpojumu pieejamību un sadarbības 
sistēmas attīstību 

*Saskaņā ar Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.–2020. gadam un Eiropas Savienības jaunatnes 
stratēģiju 2019.-2027. gadam. 

 

Rīcības virzieni 

Balstoties esošās situācijas analīzē un veidojot saturisku sasaisti ar Jaunatnes politikas 
īstenošanas plānu 2016.–2020. gadam13 un Eiropas Savienības jaunatnes stratēģiju 
2019.-2027. gadam14, kā arī ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikto bāzes 
modeli darbam ar jaunatni pašvaldībās, Krustpils novada Jaunatnes politikas plānā 
2020.-2026. gadam ir noteikti 6 rīcības virzieni (tajos kopumā 11 uzdevumi un 18 
pasākumi), kuru kompleksa un kontekstuāla īstenošana sekmēs Krustpils novada 
Jaunatnes politikas attīstības plāna politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju 
sasniegšanu. 

1. Rīcības virziens Telpa un līdzdalība visiem 

2. Rīcības virziens Jauniešu attīstības veicināšana 

3. Rīcības virziens Garīgā veselība un labklājība 

4. Rīcības virziens Kvalitatīva nodarbinātība visiem 

5. Rīcības virziens Kvalitatīva mācīšanās 

6. Rīcības virziens Iekļaujoša sabiedrība 

                                                      
13 Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.–2020. gadam: https://likumi.lv/ta/id/281546-par-jaunatnes-politikas-istenosanas-
planu-2016-2020-gadam  
14 Eiropas Savienības jaunatnes stratēģiju 2019.-2027. gadam: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-
INIT/lv/pdf  

https://likumi.lv/ta/id/281546-par-jaunatnes-politikas-istenosanas-planu-2016-2020-gadam
https://likumi.lv/ta/id/281546-par-jaunatnes-politikas-istenosanas-planu-2016-2020-gadam
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/lv/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/lv/pdf
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Politikas rezultāti 

Kompleksa un kontekstuāla Krustpils novada Jaunatnes politikas plāna 2020.-
2026. gadam īstenošana sekmēs Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 
politikas rezultātu sasniegšanu. Kā politikas rezultāti tiek definēti divi rādītāji. 

Politikas rezultāts #1 
20% jauniešu vērtējums par to, vai viņiem ir iespējams 
ietekmēt pašvaldības lēmumus, ir pozitīvs 

Politikas rezultāts #2 
Krustpils novada jauniešu sabiedriskās aktivitātes rādītāji ir 
līdzvērtīgi vidējiem Latvijas rādītājiem 

 

Šo attīstības indikatoru sasniegšana ir īstenojama, izveidojot, attīstot un nostiprinot 
darbam ar jaunatni bāzes modeli pašvaldībā, tāpēc būtiski uzsvērt, ka mērķu 
sasniegšana un bāzes modeļa izveide pašvaldībā ir viens no otra savstarpēji atkarīgi 
attīstības procesi un sasniedzamais rezultāts ir kopdarbs. 

 



23 

 

Darba ar jauniešiem Krustpils novadā nostiprināšanai ir jākļūst par vienu no pašvaldības 
prioritātēm, jo, veiksmīgi realizējot jaunatnes politikas rīcības plānu, palielināsies to 
Krustpils novada jauniešu skaits, kuri atgriezīsies novadā ar savu intelektuālo kapacitāti, 
veicinot novada kopējo labklājību, radot jaunas darba vietas un palielinot novada 
iedzīvotāju skaitu. Plānotās aktivitātes veicinās arī jauniešu sabiedrisko un politisko 
iesaisti, sociālo iekļaušanos, kā arī uzņēmējdarbības attīstību, veselīga dzīvesveida un 
labklājības paaugstināšanos. 

Lai sasniegtu jaunatnes politikas mērķus Krustpils novadā, rīcības virzieni ir definēti 
saskaņā ar Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.–2020. gadam un Eiropas 
Savienības jaunatnes stratēģiju 2019.-2027. gadam: 

1) telpa un līdzdalība visiem; 

2) jauniešu attīstības veicināšana; 

3) garīga veselība un labklājība;  

4) kvalitatīva nodarbinātība visiem;  

5) kvalitatīva mācīšanās; 

6) iekļaujoša sabiedrība. 

Uzdevumu definēšanā ir ievēroti valsts jaunatnes politikas pamatprincipi: 

1) līdzdalības princips — nodrošināt jauniešiem iespēju iesaistīties jaunatnes politiku 
ietekmējošu lēmumu apspriešanā pirms to pieņemšanas; 

2) informācijas pieejamības princips — sekmēt jauniešu nodrošināšanu ar viņu 
attīstības vajadzībām atbilstošu informāciju;  

3) vienlīdzīgu iespēju princips — nodrošināt jauniešiem iespēju bez jebkādas 
diskriminācijas aktīvi piedalīties sabiedriskās, politiskās, kultūras un ekonomiskās dzīves 
aktivitātēs; 

4) jauniešu interešu ievērošanas princips — risinot ar jaunatni saistītus jautājumus, 
izvērtēt jauniešu intereses, tiesības, vajadzības un iespējas;  

5) labvēlīgu ekonomisko priekšnosacījumu princips — veicināt tādu apstākļu 
veidošanos, kuros jauniešiem ir iespēja būt ekonomiski patstāvīgiem Latvijas 
iedzīvotājiem;  

6) jauniešu integrācijas princips — veicināt starpkultūru dialogu visos jaunatnes 
politikas izstrādes un īstenošanas posmos;  

7) mobilitātes un starptautiskās sadarbības princips — nodrošināt jauniešiem iespēju 
būt mobiliem, apgūt zināšanas un prasmes ārpus viņu dzīvesvietas un veicināt citu 
valstu ieteikumu, kā arī labās prakses apmaiņu un ieviešanu Latvijas jaunatnes politikā. 
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Veicamie pasākumi un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji 

1. Rīcības virziens:  Telpa un līdzdalība visiem 

Prioritāte Uzdevums Pasākums Rezultatīvais rādītājs Izpildes termiņš 
Atbildīgā institūcija/ 
iesaistītās institūcijas 

Indikatīvais 
finansēšanas avots 

1.1. Saskaņota 
pakalpojumu 
pieejamība 
jaunatnes jomā 
visā novadā 

1.1.1.  
Institucionālās 
sistēmas izveide 
darbam ar jaunatni 
novadā 

1.1.1.1. Jaunatnes lietu 
speciālista pilnas 
slodzes amata vietas 
izveide 

R1.1-1 Izveidota jaunatnes lietu 
speciālista pilnas slodzes amata 
vieta 

2021.gada 
decembris 

Pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

1.1.1.2. Izveidots  un 
tiek attīstīts novada 
jauniešu sadarbības 
tīkls 

R1.1-2 Izveidots novada 
jauniešu sadarbības tīkls, kurā 
nodrošināta katra pagasta 
jauniešu pārstāvniecība 

2020.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes 

Pašvaldības 
budžets 

R1.1-3 Notikušas ne mazāk kā 
35 novada jauniešu sadarbības 
tīkla tikšanās 

2026.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes 

Pašvaldības 
budžets 

1.1.1.3. Darba ar 
jaunatni infrastruktūras 
un materiāli-tehniskās 
bāzes attīstība 

R5.1-4 Izveidotas un 
labiekārtotas jauniešu telpas 
pagastos 

2022.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes 

Pašvaldības 
budžets, ES un 
citu avotu 
finansējums 

1.2. Uz 
pierādījumiem 
balstītas jaunatnes 
politikas attīstība 

1.2.1. Jaunatnes 
politikas attīstības 
plāna izvērtēšana 
un izstrāde 

1.2.1.1. Jauniešu un 
politikas veidotāju 
iesaiste viedokļu 
paušanā 

R1.2-1 Ikgadējā tematiskā 
jauniešu aptaujā piedalījušies 
ne mazāk kā 80 jaunieši 

Ik gadu marta 
mēnesis 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

Pašvaldības 
budžets 

R1.2-2 Veikts darba ar jaunatni 
izvērtējums pašvaldībā 
atbilstoši valstī pieņemtai 
vienotai metodikai 

2022.gada 
marts  
2024.gada 
marts 
2026.gada 
marts 

Pašvaldība Pašvaldības 
budžets 
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R1.2-3 Īstenots jaunatnes 
politikas pētījums, kurā 
piedalījušies ne mazāk kā 150 
jauniešu 

2023.gada 
marts 
2026.gada 
marts 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

Pašvaldības 
budžets, valsts 
budžeta dotācija 

R1.2-4 Sagatavots jaunatnes 
politikas attīstības plāna 
starpposma un noslēguma 
izvērtējuma ziņojums 

2023.gada 
marts 
2026.gada 
marts 

Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, valsts 
budžeta dotācija 

R1.2-5 Ir izstrādāts un 
apstiprināts Krustpils novada 
jaunatnes politikas plāns 2027.-
2032.gadam 

2026.gada 
decembris 

Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, valsts 
budžeta dotācija 

1.3. Sadarbības 
attīstība jauniešu 
līdzdalības 
veicināšanai 

1.3.1. Jaunatnes 
politikas veidošanā 
ir nodrošināta 
maksimāla 
jauniešu 
pārstāvniecība un 
līdzdalība 

1.3.1.1. Jauniešu un 
politikas veidotāju 
pasākumi 

R1.3-1 Ikgadējs pasākums 
"Gada balva ", kurā piedalās 
vismaz 50 jaunieši 

Ik gadu 
decembra 
mēnesis 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes 

Pašvaldības 
budžets 

R1.3-2 Ikgadējs pasākums 
“Kafija ar politiķiem”, kurā 
piedalās vismaz 10 jauniešu un 
5 politikas veidotāju 

Ik gadu  
oktobra mēnesis 

Pašvaldība  Pašvaldības 
budžets, valsts 
budžeta dotācija 

 
1.3.2. Darbā ar 
jaunatni ir 
nodrošināta 
maksimāla 
pašvaldības 
institūciju 
pārstāvniecība un 
līdzdalība 

1.3.2.1. Darbā ar 
jaunatni iesaistīto 
personu sadarbības 
attīstība 

R1.3-4 Ir notikušas 21 darbā ar 
jaunatni iesaistīto personu 
informatīvās tikšanās 

2026.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

Pašvaldības 
budžets 
 
 
 
 
 

   
R1.3-5 Ikgadējās darbā ar 
jaunatni iesaistīto personu 
apmācības, kurās piedalās 25 
dalībnieki 

Ik gadu augusta 
mēnesis 
 
 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

Pašvaldības 
budžets, valsts 
budžeta dotācija 
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2.Rīcības virziens: Jauniešu attīstības veicināšana 

Prioritāte Uzdevums Pasākums Rezultatīvais rādītājs Izpildes termiņš 
Atbildīgā institūcija/ 
iesaistītās institūcijas 

Indikatīvais 
finansēšanas avots 

2.1. Jauniešu 
līdzdalības 
veicināšana 
sabiedrības 
attīstībā 

2.1.1. Nodrošināta 
jauniešu iesaiste 
brīvprātīgajā darbā 

2.1.1.1. Brīvprātīgā 
darba programmas 
attīstība 

R2.1-1 Brīvprātīgā darba 
sistēmas izveide 

2021.gada 
augusts 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

Pašvaldības 
budžets 

R2.1-2 Brīvprātīgajā darbā 
iesaistījušies ne mazāk kā 50 
jauniešu 

2026.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

Pašvaldības 
budžets, ES un 
citu avotu 
finansējums 

R2.1-3 Brīvprātīgā darba 
programmā piedalījušies ne 
mazāk kā 10 sadarbības 
partneri 

2026.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 
 
 

Pašvaldības 
budžets, ES un 
citu avotu 
finansējums 

2.2. Jauniešu 
informētības 
paaugstināšana 

2.2.1. Jaunieši ir 
informēti par 
aktuāliem 
sabiedrības 
notikumiem un 
līdzdalības 
iespējām 

 2.2.1.1. Ieviesta 
Jauniešu informācijas 
sistēma novadā 

R2.2-1 Izveidota jauniešu 
informācijas sistēma 

2020.gada jūlijs Pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

R2.2-2 Jauniešu informācijas 
sistēmas lietotāju skaits ir 
vismaz 300 personas 

2022.gada 
decembris 

Pašvaldība 
 
 
 
 
 
 

Pašvaldības 
budžets 
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3. Rīcības virziens: Garīgā veselība un labklājība 

Prioritāte Uzdevums Pasākums Rezultatīvais rādītājs Izpildes termiņš 
Atbildīgā institūcija/ 
iesaistītās institūcijas 

Indikatīvais 
finansēšanas avots 

3.1. Veselīga 
dzīvesveida 
popularizēšana 
jauniešu vidū 

3.1.1. Veselības 
veicināšanas 
programmas 
īstenošana 

3.1.1.1. Tematisku 
pasākumu īstenošana 
Krustpils novada 
izglītības iestādēs 

R3.1-1 Ir notikuši 2 tematiski 
pasākumi gadā katrā Krustpils 
novada izglītības iestādē 

2026.gada 
decembris 

Izglītības iestādes Pašvaldības 
budžets, ES un 
citu avotu 
finansējums 

R3.1-2 Ne mazāk kā 60% 
Krustpils novada skolu 
izglītojamo dalība tematiskos 
pasākumos skolās 

2026.gada 
decembris 

Izglītības iestādes Pašvaldības 
budžets, ES un 
citu avotu 
finansējums 

3.1.1.3. Organizētas 
informatīvas kampaņas 
sabiedrībā par 
emocionāli un fiziski 
vesela bērna / jaunieša 
audzināšanas 
pamatprincipiem un to 
ievērošanu 

R3.1-3 Ikgadējs informatīvs 
pasākums vecākiem, kurā 
piedalās 30 dalībnieki 

Ik gadu marta 
mēnesis 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

Pašvaldības 
budžets 

3.1.1.4. Veselības 
veicināšanas pasākumu 
īstenošana Krustpils 
novada pagastos 

R3.1-4 Ne mazāk kā 2 veselības 
veicināšanas pasākumi gadā 
katrā Krustpils novada pagastā 

2026.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

Pašvaldības 
budžets,  ES un 
citu avotu 
finansējums    

R3.1-5 Veselības veicināšanas 
pasākumos ir piedalījušies 
vismaz 300 jaunieši 

2026.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 
 
 
 

Pašvaldības 
budžets,  ES un 
citu avotu 
finansējums 
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3.2. Atbalsta 
pasākumi  
jauniešiem 
psihoemocionālās 
veselības 
jautājumu 
risināšanā 

3.2.1. Konsultāciju 
pieejamība 

3.2.1.1. Informācijas 
pieejamība jauniešiem 

R3.2-1 Ikgadējs sarunu festivāls 
jauniešiem, kurā piedalās 40 
jaunieši 

Ik gadu jūlija 
mēnesis 

Pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

4. Rīcības virziens: Kvalitatīva nodarbinātība visiem 

Prioritāte Uzdevums Pasākums Rezultatīvais rādītājs Izpildes termiņš 
Atbildīgā institūcija/ 
iesaistītās institūcijas 

Indikatīvais 
finansēšanas avots 

4.1. Jauniešu 
darba prasmju un 
uzņēmējspēju 
attīstība 

4.1.1. 
Nodarbinātības un 
uzņēmējdarbības 
programmas 
īstenošana 

4.1.1.1. Tematisko 
pasākumu un iniciatīvu 
īstenošana  

R4.1-1 Ikgadēja karjeras izvēli 
atbalstošu pasākuma 
īstenošana 

Ik gadu oktobra 
mēnesis 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

Pašvaldības 
budžets 

R4.1-2 Karjeras izvēli 
atbalstošos pasākumos ir 
piedalījušies 140 jaunieši  

2026.gada 
oktobris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

Pašvaldības 
budžets 

R4.1-3  Informatīva atbalsta 
nodrošināšana jauniešiem un 
uzņēmējiem par jauniešu 
nodarbinātības jautājumiem 

Ik gadu Pašvaldība Pašvaldības 
budžets 
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5. Rīcības virziens: Kvalitatīva mācīšanās 

Prioritāte Uzdevums Pasākums Rezultatīvais rādītājs Izpildes termiņš 
Atbildīgā institūcija/ 
iesaistītās institūcijas 

Indikatīvais 
finansēšanas avots 

5.1. Jauniešu 
kompetenču 
(zināšanu, prasmju 
un attieksmju) 
attīstība 

5.1.1. Neformālās 
izglītības 
pasākumu (NFI) 
jaunatnes jomā 
īstenošana 

5.1.1.1. Tematisku 
apmācību un pasākumu 
īstenošana  

R5.1-1 Ne mazāk kā 2 NFI 
pasākumu īstenošana ik gadus 

2026.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

Pašvaldības 
budžets, ES un 
citu avotu 
finansējums 

R5.1-2 Ne mazāk kā 140 
jauniešu dalība NFI pasākumos 
novadā 

2026.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

Pašvaldības 
budžets, ES un 
citu avotu 
finansējums 

5.1.1.2. Jauniešu dalība 
NFI pasākumos Latvijā 

R5.1-3 Ne mazāk kā 70 jauniešu 
dalība NFI pasākumos Latvijā 

2026.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes 

Pašvaldības 
budžets, ES un 
citu avotu 
finansējums 

5.1.1.3. Jauniešu dalība 
NFI pasākumos ārpus 
Latvijas 

R5.1-4 Ne mazāk kā 2 jauniešu 
dalība NFI pasākumos ārpus 
Latvijas 

2026.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes 

Pašvaldības 
budžets, ES un 
citu avotu 
finansējums 
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6. Rīcības virziens: Iekļaujoša sabiedrība 

Prioritāte Uzdevums Pasākums Rezultatīvais rādītājs Izpildes termiņš 
Atbildīgā institūcija/ 
iesaistītās institūcijas 

Indikatīvais 
finansēšanas avots 

6.1. Jauniešu no 
dažādām 
sabiedrības 
grupām sadarbības 
attīstība 

6.1.1. Jauniešu no 
dažādām 
sabiedrības 
grupām līdzdalības 
veicināšana 

6.1.1.1. Attīstīt 
starppaaudžu un 
starpnozaru sadarbības 
pasākumu 
piedāvājumu, t.sk. 
piesaistot ārējo 
finansējumu dažādos 
projektu konkursos 

R6.1-1 Ne mazāk kā 7 
tematisku starppaudžu un 
starpnozaru pasākumu un 
iniciatīvu īstenošana  

2026.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

Pašvaldības 
budžets 

R6.1-2 Ne mazāk kā 140 
jauniešu iesaiste tematiskos 
starppaudžu un starpnozaru 
pasākumos un iniciatīvās 

2026.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

Pašvaldības 
budžets 
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Ietekmes novērtējums uz pašvaldības budžetu (2020.-2022. gads) 

1. Rīcības virziens:  Telpa un līdzdalība visiem 

Prioritāte Uzdevums Pasākums Rezultatīvais rādītājs 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgā institūcija/ 
Iesaistītās institūcijas 

Indikatīvā 
summa kopā 

(euro) 

Indikatīvais 
finansēšanas 

avots 

1.1. Saskaņota 
pakalpojumu 
pieejamība 
jaunatnes jomā 
visā novadā 

1.1.1.  
Institucionālās 
sistēmas izveide 
darbam ar jaunatni 
novadā 

1.1.1.1. Jaunatnes lietu 
speciālista pilnas 
slodzes amata vietas 
izveide 

R1.1-1 Izveidota 
jaunatnes lietu 
speciālista pilnas slodzes 
amata vieta 

2021.gada 
decembris 

Pašvaldība 16000,00 Pašvaldības 
budžets 

1.1.1.2. Izveidots  un 
tiek attīstīts novada 
jauniešu sadarbības 
tīkls 

R1.1-2 Izveidots novada 
jauniešu sadarbības tīkls, 
kurā nodrošināta katra 
pagasta jauniešu 
pārstāvniecība 

2020.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes 

300,00 Pašvaldības 
budžets 

R1.1-3 Notikušas ne 
mazāk kā 15 novada 
jauniešu sadarbības tīkla 
tikšanās 

2022.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes 

350,00 Pašvaldības 
budžets 

1.1.1.3. Darba ar 
jaunatni infrastruktūras 
un materiāli-tehniskās 
bāzes attīstība 

R5.1-4 Izveidotas un 
labiekārtotas jauniešu 
telpas pagastos 

2022.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes 

 
42 000,00 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi un citi 
ārējie fondi 

1.2. Uz 
pierādījumiem 
balstītas 
jaunatnes 
politikas attīstība 

1.2.1. Jaunatnes 
politikas attīstības 
plāna izvērtēšana 
un izstrāde 

1.2.1.1. Jauniešu un 
politikas veidotāju 
iesaiste viedokļu 
paušanā 

R1.2-1 Ikgadējā 
tematiskā jauniešu 
aptaujā piedalījušies ne 
mazāk kā 80 jaunieši 

Ik gadu 
marta 
mēnesis 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

100,00 Pašvaldības 
budžets 
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R1.2-2 Veikts darba ar 
jaunatni izvērtējums 
pašvaldībā atbilstoši 
valstī pieņemtai vienotai 
metodikai 

2022.gada 
marts   

Pašvaldība 100,00 Pašvaldības 
budžets 

1.3. Sadarbības 
attīstība jauniešu 
līdzdalības 
veicināšanai 

1.3.1. Jaunatnes 
politikas veidošanā 
ir nodrošināta 
maksimāla jauniešu 
pārstāvniecība un 
līdzdalība 

1.3.1.1. Jauniešu un 
politikas veidotāju 
pasākumi 

R1.3-1 Ikgadējs 
pasākums "Gada balva ", 
kurā piedalās vismaz 50 
jaunieši 

Ik gadu 
decembra 
mēnesis 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

3630,00 Pašvaldības 
budžets 

R1.3-2 Ikgadējs 
pasākums “Kafija ar 
politiķiem”, kurā piedalās 
vismaz 10 jauniešu un 5 
politikas veidotāju 

Ik gadu 
oktobra 
mēnesis 
 

Pašvaldība  210,00 Pašvaldības 
budžets, 
valsts 
budžeta 
dotācija 

1.3.2. Darbā ar 
jaunatni ir 
nodrošināta 
maksimāla 
pašvaldības 
institūciju 
pārstāvniecība un 
līdzdalība 

1.3.2.1. Darbā ar 
jaunatni iesaistīto 
personu sadarbības 
attīstība 

R1.3-4 Ir notikušas 9 
darbā ar jaunatni 
iesaistīto personu 
informatīvās tikšanās 
 
 
 
 
 

2022.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

315,00 Pašvaldības 
budžets 

   

R1.3-5 Ikgadējās darbā ar 
jaunatni iesaistīto 
personu apmācības, 
kurās piedalās 25 
dalībnieki 

Ik gadu 
augusta 
mēnesis 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 
 
 
 
 
 

3600,00 Pašvaldības 
budžets, 
valsts 
budžeta 
dotācija 
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2.Rīcības virziens: Jauniešu attīstības veicināšana 

Prioritāte Uzdevums Pasākums Rezultatīvais rādītājs 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgā institūcija/ 
Iesaistītās institūcijas 

Indikatīvā 
summa kopā 

(euro) 

Indikatīvais 
finansēšanas 

avots 

2.1. Jauniešu 
līdzdalības 
veicināšana 
sabiedrības 
attīstībā 

2.1.1. Nodrošināta 
jauniešu iesaiste 
brīvprātīgajā darbā 

2.1.1.1. Brīvprātīgā 
darba programmas 
attīstība 

R2.1-1 Brīvprātīgā darba 
sistēmas izveide 
 
 
 

2021.gada 
augusts 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

300,00 Pašvaldības 
budžets, ES 
un citu avotu 
finansējums 

R2.1-2 Brīvprātīgajā 
darbā iesaistījušies ne 
mazāk kā 20 jauniešu 
 
 

2022.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

R2.1-3 Brīvprātīgā darba 
programmā piedalījušies 
ne mazāk kā 3 sadarbības 
partneri 
 
 

2022.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

2.2. Jauniešu 
informētības 
paaugstināšana 

2.2.1. Jaunieši ir 
informēti par 
aktuāliem 
sabiedrības 
notikumiem un 
līdzdalības iespējām 

 2.2.1.1. Ieviesta 
Jauniešu informācijas 
sistēma novadā 

R2.2-1 Izveidota jauniešu 
informācijas sistēma 
 
 

2020.gada 
jūlijs 

Pašvaldība 200,00 Pašvaldības 
budžets 

R2.2-2 Jauniešu 
informācijas sistēmas 
lietotāju skaits ir vismaz 
300 personas 
 
 
 
 
 

2022.gada 
decembris 

Pašvaldība 
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3. Rīcības virziens: Garīgā veselība un labklājība 

Prioritāte Uzdevums Pasākums Rezultatīvais rādītājs 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgā institūcija/ 
Iesaistītās institūcijas 

Indikatīvā 
summa kopā 

(euro) 

Indikatīvais 
finansēšanas 

avots 

3.1. Veselīga 
dzīvesveida 
popularizēšana 
jauniešu vidū 

3.1.1. Veselības 
veicināšanas 
programmas 
īstenošana 

3.1.1.1. Tematisku 
pasākumu īstenošana 
Krustpils novada 
izglītības iestādēs 

R3.1-1 Ir notikuši 2 
tematiski pasākumi gadā 
katrā Krustpils novada 
izglītības iestādē 

2022.gada 
decembris 

Izglītības iestādes 1800,00 Pašvaldības 
budžets, ES 
un citu avotu 
finansējums 

R3.1-2 Ne mazāk kā 60% 
Krustpils novada skolu 
izglītojamo dalība 
tematiskos pasākumos 
skolās 

2022.gada 
oktobris 

Izglītības iestādes 

3.1.1.3. Organizētas 
informatīvas kampaņas 
sabiedrībā par 
emocionāli un fiziski 
vesela bērna / jaunieša 
audzināšanas 
pamatprincipiem un to 
ievērošanu 

R3.1-3 Ikgadējs 
informatīvs pasākums 
vecākiem, kurā piedalās 
30 dalībnieki 

Ik gadu 
marta 
mēnesis 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

1500,00 Pašvaldības 
budžets 

3.1.1.4. Veselības 
veicināšanas pasākumu 
īstenošana Krustpils 
novada pagastos 

R3.1-4 Ne mazāk kā 2 
veselības veicināšanas 
pasākumi  gadā katrā 
Krustpils novada pagastā 

2022.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

18 000,00 Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi un citu 
avotu 
finansējums R3.1-5 Veselības 

veicināšanas pasākumos 
ir piedalījušies vismaz 
100 jaunieši 

2022.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 
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3.2. Atbalsta 
pasākumi  
jauniešiem 
psihoemocionālās 
veselības 
jautājumu 
risināšanā 
 

3.2.1. Konsultāciju 
pieejamība 

3.2.1.1. Informācijas 
pieejamība jauniešiem 

R3.2-1 Ikgadējs sarunu 
festivāls jauniešiem, kurā 
piedalās 40 jaunieši 

Ik gadu jūlija 
mēnesis 

Pašvaldība 3600,00 Pašvaldības 
budžets 
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4. Rīcības virziens: Kvalitatīva nodarbinātība visiem 

Prioritāte Uzdevums Pasākums Rezultatīvais rādītājs 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgā institūcija/ 
Iesaistītās institūcijas 

Indikatīvā 
summa kopā 

(euro) 

Indikatīvais 
finansēšanas 

avots 

4.1. Jauniešu 
darba prasmju un 
uzņēmējspēju 
attīstība 

4.1.1. 
Nodarbinātības un 
uzņēmējdarbības 
programmas 
īstenošana 

4.1.1.1. Tematisko 
pasākumu un iniciatīvu 
īstenošana  

R4.1-1 Ikgadēja karjeras 
izvēli atbalstoša 
pasākuma īstenošana 

Ik gadu 
oktobra 
mēnesis 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

1806,00 Pašvaldības 
budžets 

R4.1-2 Karjeras izvēli 
atbalstošos pasākumos ir 
piedalījušies 60 jaunieši 
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5. Rīcības virziens: Kvalitatīva mācīšanās 

Prioritāte Uzdevums Pasākums Rezultatīvais rādītājs 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgā institūcija/ 
Iesaistītās institūcijas 

Indikatīvā 
summa kopā 

(euro) 

Indikatīvais 
finansēšanas 

avots 

5.1. Jauniešu 
kompetenču 
(zināšanu, 
prasmju un 
attieksmju) 
attīstība 

5.1.1. Neformālās 
izglītības pasākumu 
(NFI) jaunatnes 
jomā īstenošana 

5.1.1.1. Tematisku 
apmācību un pasākumu 
īstenošana 

R5.1-1 Ne mazāk kā 2 NFI 
pasākumu īstenošana ik 
gadus 

2022.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

4032,00 Pašvaldības 
budžets, ES 
un citu avotu 
finansējums 

R5.1-2 Ne mazāk kā 60 
jauniešu dalība NFI 
pasākumos novadā 

2023.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

  

5.1.1.2. Jauniešu dalība 
NFI pasākumos Latvijā 

R5.1-3 Ne mazāk kā 30 
jauniešu dalība NFI 
pasākumos Latvijā 

2022.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes 

500,00 Pašvaldības 
budžets, ES 
un citu avotu 
finansējums 

  
5.1.1.3. Jauniešu dalība 
NFI pasākumos ārpus 
Latvijas 

R5.1-4 Ne mazāk kā 1 
jauniešu dalība NFI 
pasākumos ārpus Latvijas 

2022.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes   
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6. Rīcības virziens: Iekļaujoša sabiedrība 

Prioritāte Uzdevums Pasākums Rezultatīvais rādītājs 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgā institūcija/ 
Iesaistītās institūcijas 

Indikatīvā 
summa kopā 

(euro) 

Indikatīvais 
finansēšanas 

avots 

6.1. Jauniešu no 
dažādām 
sabiedrības 
grupām 
sadarbības 
attīstība 

6.1.1. Jauniešu no 
dažādām 
sabiedrības grupām 
līdzdalības 
veicināšana 

6.1.1.1. Attīstīt 
starppaaudžu un 
starpnozaru sadarbības 
pasākumu 
piedāvājumu, t.sk. 
piesaistot ārējo 
finansējumu dažādos 
projektu konkursos. 

R6.1-1 Ne mazāk kā 3 
tematisku starppaudžu 
un starpnozaru 
pasākumu un iniciatīvu 
īstenošana  

2022.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 

2226,00 Pašvaldības 
budžets 

R6.1-2 Ne mazāk kā 60 
jauniešu iesaiste 
tematiskos starppaudžu 
un starpnozaru 
pasākumos un iniciatīvās 

2023.gada 
decembris 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes, kultūras 
iestādes, izglītības 
iestādes, NVO 
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Ieviešanas uzraudzības kārtība 

Krustpils novada Jaunatnes politikas plāna 2020.-2026. gadam ieviešanas uzraudzība un 
rezultātu novērtēšana tiek paredzēta šādos secīgos aktivitāšu soļos: 

 reizi gadā (indikatīvi – katra gada beigās) tiek apkopoti tie rezultatīvie rādītāji, 
kuru izpildes termiņš ir bijis tekošajā gadā; 

 2023. gadā (indikatīvi – gada beigās) tiek īstenots plāna vidusposma 
izvērtējums, kas iekļauj veikto pasākumu izvērtējumu, rezultatīvo rādītāju 
sasniegšanas izvērtējumu, kā arī iekļauj ieteikumus pasākumu un/vai rezultatīvo 
rādītāju kopā nepieciešamajiem labojumiem, papildinājumiem; 

 2026. gadā (indikatīvi – gada beigās) tiek īstenots plāna noslēguma izvērtējums, 
kas iekļauj veikto pasākumu izvērtējumu, rezultatīvo rādītāju sasniegšanas 
izvērtējumu, kā arī iekļauj ieteikumus jaunatnes politikas turpmākām 
aktivitātēm pašvaldībā. 

 

Sabiedrības līdzdalība plāna izstrādē 

Sabiedrības līdzdalība plāna izstrādē tika nodrošināta, īstenojot šādas aktivitātes: 

 Laika periodā no 2018. gada maija līdz septembrim tika īstenota Krustpils 
novada jauniešu mērķgrupas aptauja. Tās ietvaros jaunieši izteica viedokli un 
vērtējumus par pašvaldības nodrošināto dzīves vidi jauniešiem, kā arī tajā 
nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

 2019. gada 18.jūlijā norisinājās  Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības 
plāna 2020.-2026. gadam izstrādes darba grupas sanāksme. Sanāksmē 
piedalījās  jaunieši, darbā ar jaunatni iesaistītās personas pašvaldībā, jaunatnes 
jomā strādājošo nevalstisko organizāciju pārstāvji un citas ieinteresētās puses. 
Darba grupas dalībnieki līdzdarbojās 6 tematiskajos virzienos, identificējot 
aktuālās problēmas un piedāvājot risinājumus Izglītības, Kultūras, Veselības, 
Līdzdalības, Sociālās iekļaušanas un Nodarbinātības jomās. 

 2019. gadā projekta “Atver durvis sadarbībai” (Nr.VP2019/1.2-9) ietvaros no 
20.-21. septembrim Krustpils novada Kūku pagastā, brīvdienu mājā “Celmiņi” 
norisinājās apmācības par iniciatīvu plānošanu un īstenošanu vietējās kopienas 
labā.  Apmācību ietvaros notika arī darbs pie Krustpils novada Jaunatnes 
politikas attīstības plāna 2020.-2026. gadam rīcības plāna izstrādes. 

 2019. gada 25. septembrī un 1. oktobrī norisinājās Krustpils novada Jaunatnes 
politikas attīstības plāna 2020.-2026. gadam rīcības un investīciju plāna 
sanāksme ar jauniešu, darbā ar jaunatni iesaistīto personu pašvaldībā, 
jaunatnes jomā strādājošo nevalstisko organizāciju pārstāvju līdzdalību. 
Sanāksmes ietvaros tika izstrādāts rīcības plāns, kas atbilst izvirzītajiem 
attīstības mērķiem un uzdevumiem. 

 Laika periodā no 4. novembra līdz 5. decembrim tiek īstenota Krustpils novada 
Jaunatnes politikas plāna 2020.-2026. gadam publiskā apspriešana. Tās ietvaros 
saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti un pēc nepieciešamības iekļauti plānā. 

 

* * * 

 


