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Terminu un saīsinājumu skaidrojums 
 

Jaunatnes politika  Mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas 
jomās, kas veicina jauniešu kā sabiedrības locekļu 
pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos 
sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos.  

Darbs ar jaunatni  Uz jauniešiem vērsts plānotu praktisku pasākumu 
kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes 
uzlabošanos.  

Jaunietis  Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunietis Latvijā ir persona 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem.  

Sociālās atstumtības riskam 
pakļautie jaunieši  

Iedzīvotāju grupas, kurām ir liegtas vai apgrūtinātas 
iespējas iegūt pietiekamus ienākumus, saņemt dažādus 
pakalpojumus un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas 
pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā.  

Jaunatnes lietu konsultatīvā  
komisija  

Pašvaldības veidota padomdevēja institūcija, kuras 
mērķis ir veicināt saskaņotu pašvaldības jaunatnes 
politikas izstrādi un īstenošanu. Tās sastāvā visbiežāk 
iekļauj pašvaldības speciālistus, kuri veic darbu ar 
jaunatni, un jaunatnes organizāciju, iniciatīvu grupu un 
valsts pārvaldes iestāžu teritoriālo struktūrvienību 
pārstāvjus.  

Jaunatnes lietu speciālists  Persona, kas plāno un uzrauga darbu ar jaunatni, 
sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā 
iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus 
jaunatnes politikas pilnveidei, koordinē informatīvus un 
izglītojošus pasākumus, projektus un programmas 
jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko 
audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, 
konsultē jauniešus politikas jomā, tajā skaitā par 
pasākumu, projektu un programmu izstrādi un 
īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības izaugsmi.  

Jaunatnes darbinieks  Persona, kas veic darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus 
darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā, nodrošina 
aktivitātes un lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas 
jauniešiem vietējā līmenī, līdzdarbojas starptautisko 
pasākumu un projektu īstenošanā, konsultē jauniešus 
par viņiem aktuālajām tēmām, nodrošina informācijas 
pieejamību un apriti par jaunatnes politikas 
jautājumiem.  

Jauniešu centrs  Viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas 
instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar 
jaunatni sastāvdaļām. Vieta, kur jauniešiem ar dažādām 
iespējām tiek izveidota draudzīga, atvērta un atbalstoša 
vide, kā arī veicināta sadarbība starp jaunatnes politikas 
īstenošanā iesaistītajām personām.  
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Jauniešu dome  Pašvaldības izveidota vienība, kas sekmē pašvaldības 
jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas 
darbā ar jaunatni.  

Stratēģija Ilgtermiņa plāns (stratēģiskais plāns) vai programma 
(stratēģiskā programma), kurā definēts mērķis, tā 
sasniegšanas posmi un mehānisms.  

Neformālā izglītība Ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un 
pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība.  

Interešu izglītība Personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju 
īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās 
izglītības. 

Brīvprātīgais darbs Organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās 
personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs 
sabiedrības labā. 

Mobilitāte Cilvēka spēja kustēties, veikt kustību gan aktīvi, gan 
pasīvi. 

 
Saīsinājumi 
 
ES –  Eiropas Savienība 

LR –  Latvijas Republika 

DND –  Daugavpils novada dome  

JLKK –  Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija  

JLS –  jaunatnes lietu speciālists  

SD –  Sociālais dienests  

JO –  jaunatnes organizācija  

NVO –  nevalstiskās organizācijas  

JSPA –  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  

IZM –  Izglītības un zinātnes ministrija  

NVA –  Nodarbinātības valsts aģentūra  

BD –  brīvprātīgais darbs  

SVID –  stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt stiprās puses, vājās   
    puses, iespējas un draudus  

JD –  Jauniešu dome  

VIAA –  Valsts izglītības attīstības aģentūra  

NEET –  Jaunieši, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu  
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1. Ievads 
 

 Jaunieši ir daudzveidīga, aktīva, sociāli demogrāfiska iedzīvotāju grupa, kas bieži 
pakļauta dažādiem riskiem un kura ir ekonomiski atkarīga no vecākiem, citiem 
pieaugušajiem vai valsts. Atbilstoši Jaunatnes likuma 1.pantā noteiktajam jaunieši ir 
personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas 2017.gadā bija 18,1% no kopējā Latvijas 
iedzīvotāju skaita jeb 422 240 personas.  
 Būtiskākais dokuments, kas nosaka jaunatnes politiku Latvijā, ir Jaunatnes likums, 
kas stājās spēkā ar 2009.gada 1.janvāri ar mērķi uzlabot  jauniešu dzīves kvalitāti, 
veicināt viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 

 Jaunatnes politika ir pastāvīga valsts politikas joma, kas nosaka jaunatnes politikas 
īstenošanā iesaistīto personu un institūciju kompetenci, sadarbību, kā arī mērķus un 
uzdevumus darbā ar jaunatni. Plānojot jaunatnes politiku, tiek izvērtētas jauniešu 
problēmas, apzināti jauniešu aktivitāšu īstenošanas traucējošie faktori, un attiecīgi 
izstrādāti mērķi, uzdevumi un veikti pasākumi, lai šos faktorus novērstu un radītu 
labvēlīgus apstākļus jauniešu personības attīstībai un līdzdalībai sociālajā, politiskajā, 
ekonomiskajā un kultūras dzīvē. Jaunatnes politiku būtiski ir īstenot pašvaldību līmenī, jo 
pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem ir īpaši liela ietekme uz jauniešu ikdienas dzīvi. 
Jauniešu izaugsme sekmē pašvaldības  attīstību, jo veidojoties sociāli atbildīgiem 
jauniešiem, tiek piesaistītas jaunas idejas, resursi vietējai pašvaldībai. Aktīvie jaunieši 
iesaistās pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, veic brīvprātīgo darbu, tādējādi 
ietekmējot pašvaldības sabiedrisko dzīvi. Pašvaldības, pildot savas funkcijas, piedalās 
valsts jaunatnes politikas īstenošanā, pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.panta pirmo 
daļu, kas nosaka, ka pašvaldības kompetence ir plānot darbu ar jaunatni, izstrādājot 
pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus un nodrošināt 
institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni.  

 Daugavpils novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2018.–2024.gadam ir 
otrais darbā ar jaunatni plānošanas dokuments Daugavpils novadā. 2011.gadā tika 
izstrādāta un apstiprināta Daugavpils novada jaunatnes politikas stratēģija 2011.–
2017.gadam.  

 Dokumenta plānošana tiek balstīta uz galvenajām ar jauniešiem saistītām jomām: 
neformālo izglītību, jauniešu nodarbinātību, informācijas apkopošanu un pieejamību, 
brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselību un sociālās vides iekārtošanu, brīvprātīgā 
darba organizēšanu.  

 Daugavpils novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas izstrādāšanas pamats ir 
LR Jaunatnes likums, LR Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015.–2020. gadam un 
Daugavpils novada attīstības programma. 

 Daugavpils novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija izstrādāta, pamatojoties 
uz Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.–2030.gadam, vadoties pēc 
tajā noteiktās Daugavpils novada attīstības vīzijas, t.sk. vīzijas Novads – 2030, Novada 
cilvēks – 2030, Novada dzīves telpa – 2030, Novada ekonomiska – 2030, Novada 
kultūras un dabas telpa –2030, ņemot vērā Daugavpils novada stratēģisko mērķi un 
Daugavpils novada attīstības ilgtermiņa prioritāti.  

 Daugavpils novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas pamatnostājas atbilst 
Daugavpils novada attīstības programmā 2012.–2018.gadam noteiktajām vidējā termiņa 
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prioritātēm, rīcības virzieniem un uzdevumiem. Stratēģijas ieviešana veicinās vismaz 
šādu Daugavpils novada attīstības programmas nostāju īstenošanu: 
 

 Vidējā termiņa prioritāte  
 VP1 “Novada cilvēkkapitāla  
 produktivitātes palielināšana” 

Rīcības virziens RV1.1. Indivīda kompetences attīstošās 
izglītības pieejamība 

 Uzdevums U1.1.7. Paplašināt neformālās 
izglītības iespējas 

 Uzdevums U1.1.5. Atbalstīt uz 
profesionālām vērtībām veidotu izglītības 
sistēmu ar mūsdienīgu saturu un metodēm 

 Uzdevums U1.1.10. Sekmēt jauniešu 
iekļaušanos darba tirgū 

Rīcības virziens RV1.2. Jauniešu sociālās un ekonomiskās 
kompetences izaugsmei labvēlīgās vides veidošana 

 Uzdevums U1.2.1. Atbalstīt jauniešu 
attīstību veicinošo struktūru darbību un 
pasākumu organizēšanu 

Rīcības virziens RV1.4. Sociālās atstumtības un 
nevienlīdzības mazināšana 

 Uzdevums U1.4.1.  Veicināt sociālās 
izslēgtības mazināšanu novada sabiedrībā 

Vidējā termiņa prioritāte 
VP2 “Kvalitatīvas dzīves 
telpas pieejamības 
nodrošināšana novada 
teritorijā” 

Rīcības virziens RV2.4. Plašs un pieejams sporta un 
aktīvas atpūtas piedāvājums 

 Uzdevums U2.4.1. Veicināt sporta norišu 
piedāvājuma daudzveidību 

Rīcības virziens RV2.5. Ērtas socializācijas ārtelpas 
piedāvājums 

 Uzdevums U2.5.1. Veidot mūsdienīgas 
pieejamās publiskās teritorijas 

Vidējā termiņa prioritāte 
VP3 “Novada ekonomiskā 
potenciāla izmantošanas 
efektivitātes celšana” 

Rīcības virziens RV3.1. Aktīvu un ilgtspējīgu ekonomisko 
darbību veicinošās vides nodrošināšana 

 Uzdevums U3.1.2. Uzņēmējdarbības 
popularizēšana Daugavpils novadā 

 Uzdevums U3.1.4. Veidot atbalstu 
potenciālajiem un jaunajiem uzņēmējiem 
Daugavpils novadā 

Vidējā termiņa prioritāte 
VP4 “Novada kultūras un 
dabas telpas” 

Rīcības virziens RV4.2. Novada kultūras telpas 
piemērojamība sociālās piederības un sociālā radošuma 
attīstības veicināšanai   

 Uzdevums U4.2.2. Nodrošināt modernas 
fiziskās vides pieejamību novada kultūras 
telpā 
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Par jaunatnes politikas attīstības stratēģijas izstrādes organizēšanu atbild DND 
Izglītības pārvalde. Jauna stratēģija tapa vairāku pasākumu rezultātā, kur galvenā loma 
bija jauniešiem. Stratēģija ir Daugavpils novada jauniešu kopdarbības rezultāts. 

          Ir apkopota informācija arī no vairākiem jauniešu pasākumiem: informatīvās 
tikšanās (Skrudalienas, Medumu, Naujenes un Višķu pagasts), Jauniešu salidojums, 
strukturētais dialogs “Kafija ar politiķiem”,  “Jauniešu līderu skola”. Stratēģijas 
plānošanas pasākumi tika iekļauti Erasmus+  īstenotājā projektā “Attīsti sevi un savu 
novadu”. 

          Jaunatnes politikas vīzija - Daugavpils novads ir vieta, kur tiek organizēta 
jauniešiem draudzīga vide, kas veicina jauniešu attīstību, nodrošina iespējas strādāt, 
lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties sabiedriskajos procesos, mācīties un veidot 
ģimeni. Daugavpils novadā dzīvo un darbojas aktīvi, radoši, izglītoti un uz pozitīvām 
vērtībām orientēti jaunieši, kuri iesaistās  novada kultūras, sociālajos, ekonomiskajos 
procesos. Katrā Daugavpils novada attīstības centrā ir izveidota struktūra darbam ar 
jaunatni, ir sakārtotas telpas aktivitātēm. Jaunieši pulcējas kopā un organizē pasākumus 
un aktivitātes.  
 

2. Esošās situācijas apraksts 
 

 DAUGAVPILS NOVADS ir vieta, kur Latgale satiekas ar Sēliju, tas ir izvietojies 
Austrumlatvijā un to veido 19 pagastu teritorijas: Ambeļu, Biķernieku, Demenes, 
Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, 
Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vaboles, Vecsalienas un Višķu 
pagasts.  

 

1.attēls. Daugavpils  novada atrašanās vieta 
 

 Uz 2018.gada 1.jūliju Daugavpils novadā ir reģistrēti 23 632  iedzīvotāji. 
Daugavpils novadā dzīvo 2990 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem. (skat. tabulu) 
Salīdzinot pagastus, vislielākais jauniešu skaits ir Naujenes pagastā un vismazākais skaits 
ir Nīcgales un Salienas pagastā.      
 

Daugavpils novada jauniešu skaits pa pagastiem (13 – 25 gadi) 
 

Nr.p.k. Pagasta nosaukums Skaits 

1.  Ambeļu pagasts 86 

2.  Biķernieku pagasts 83 

3.  Demenes pagasts  166 

4.  Dubnas pagasts  112 



7 
 

5.  Kalkūnes pagasts 280 

6.  Kalupes pagasts 162 

7.  Laucesas pagasts  169 

8.  Līksnas pagasts  129 

9.  Maļinovas pagasts  132 

10.  Medumu pagasts  116 

11.  Naujenes pagasts  647 

12.  Nīcgales pagasts  57 

13.  Salienas pagasts  70 

14.  Skrudalienas pagasts  148 

15.  Sventes pagasts 137 

16.  Tabores pagasts  117 

17.  Vaboles pagasts  94 

18.  Vecsalienas pagasts 90 

19.  Višķu pagasts 195 

 Kopā  2990 
 

Daugavpils novadā darbojās šādas izglītības iestādes: 
 

Salienas vidusskola 

Sventes vidusskola 

Zemgales vidusskola 

Špoģu vidusskola 

Vaboles vidusskola 

Biķernieku pamatskola 

Laucesas pamatskola 

Lāču pamatskola 

Naujenes pamatskola 

Kalupes pamatskola 

Silenes pamatskola 

Medumu pamatskola 

Randenes pamatskola 

Medumu internātpamatskola 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” 

Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Daugavpils novada sporta skola 

Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi” 

Naujenes Mūzikas un mākslas skola 

Špoģu Mūzikas un mākslas skola 
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Jauniešu centri un jauniešu pulcēšanās vietas  Daugavpils novadā 
 

Pagasts Iestāde 

Ambeļu pagasts Ambeļu kultūras nams  

Biķernieku pagasts Biķernieku kultūras nams 

Demenes pagasts Demenes kultūras nams 

Dubnas pagasts Dubnas pagasta pārvalde, jauniešu istaba 

Kalkūnes pagasts Kalkūnes pagasta pārvalde 

Kalupes pagasts Jauniešu centrs 

Laucesas pagasts Sabiedriskais centrs “Laucesa” 

Līksnas pagasts Jauniešu istaba 

Maļinovas pagasts Maļinovas pagasta saieta nams 

Medumu pagasts Medumu pagasta jauniešu centrs 

Naujenes pagasts 
Naujenes jaunatnes un sporta centrs (filiāles 4 ciemos: 
Lociki, Vecstropi, Naujene, Krauja) 

Nīcgales pagasts Nīcgales pamatskolas ēka 

Salienas pagasts Salienas kultūras nams 

Skrudalienas pagasts Silenes kultūras nams 

Sventes pagasts Sventes Tautas nams 

Tabores pagasts Tabores pagasta bibliotēka 

Vaboles pagasts Skrindu dzimtas muzejs, Vaboles vidusskola 

Vecsalienas pagasts Červonkas pils 

Višķu pagasts Jauniešu centrs  

 
 Kopš 2011.gada marta DND Izglītības pārvaldē darbā ir pieņemti jaunatnes lietu 
speciālisti un jaunatnes projektu koordinators, ir notikušas būtiskas izmaiņas novada 
politikā darbā ar jauniešiem. Bija izstrādāta  un īstenota Daugavpils novada jaunatnes 
politikas stratēģija 2011.–2017.gadam. Stratēģijas izpildes rezultātā katrā pagastā ir 
noteikts viens atbildīgais par jaunatnes lietām, ar kuru Daugavpils novada speciālistiem ir 
cieša sadarbība, proti, reizi mēnesī notiek tikšanās, kuras laikā tiek pārrunātas aktualitātes 
pagastos, Daugavpils novadā, apspriests pasākumu plāns, kā arī tiek pārrunātas 
aktualitātes projektu īstenošanā, pieteikumu sagatavošanā utt. Tas nodrošina informācijas 
apriti Daugavpils novadā, kā arī ļauj veidot kvalitatīvāku sadarbību ar atbildīgajiem. 
Jaunieši var apmeklēt jauniešu centrus un citas jauniešu pulcēšanās vietas. 
        Jaunatnes lietu atbildīgo personu atalgojums nav vienāds, katram ir noteikta sava 
likmes daļa vai piemaksa. Šis ir viens no prioritārajiem jautājumiem, kuru ir jāmēģina 
atrisināt un ieviest vienlīdzīgu un pamatotu jaunatnes lietu atbildīgo personu atalgojuma 
sistēmu.   
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Pagasts Likme 

Ambeļu pagasts 0.4 

Biķernieku pagasts 0.25 

Demenes pagasts 0.2 

Dubnas pagasts 0.5 

Kalkūnes pagasts 0.5 

Kalupes pagasts 0.8 

Laucesas pagasts 0.2 

Līksnas pagasts 0.3 

Maļinovas pagasts 0.5 

Medumu pagasts 0.35 

Naujenes pagasts 1.0 

Nīcgales pagasts 0.5 

Salienas pagasts 0.35 

Skrudalienas pagasts 0.5 

Sventes pagasts 0.25 

Tabores pagasts 0.2 

Vaboles pagasts 0.4 

Vecsalienas pagasts 0.4 

Višķu pagasts 1.0 

 

       Par būtisku informācijas avotu tagad ir kļuvusi arī DND mājas lapas sadaļa Jaunatnei  
http://www.daugavpilsnovads.lv/kategorija/jaunumi/jaunatnei/, kurā tiek publicēta 
vissvarīgākā informācija par tuvākajiem pasākumiem, raksti par jau notikušiem 
pasākumiem, iespējas dalībai projektu konkursos. Labākai komunikācijai ar jauniešiem 
un informācijas nodošanai un apritei. Ir izveidota Daugavpils novada jaunatnes lapa 
sociālajā tīklā FACEBOOK: www.facebook.com/DNjaunatne/. Daugavpils novada 
jaunatnei ir izstrādāts savs logotips, ko izmanto kā atpazīstamības zīmi pasākumos un 
aktivitātēs. Logo tika izstrādāts DND izsludinātā konkursa „Logo&Moto” ietvaros 
2014.gadā.  
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2.attēls. Daugavpils novada jaunatnes logotips 

 

 Pēdējo 3 gadu laikā Daugavpils novadā aktīvi darbojās biedrības, piesaistot 
papildus finansējumu dažāda veida aktivitātēm.  Biedrības piedalās Daugavpils novada 
projektu konkursos un ES programmu aktivitātēs. 
 
Daugavpils novada teritorijā darbojās 12 biedrības, kas realizē projektus arī 
jauniešiem: 
 

 “Jubra” (Ambeļi); 

 “Esam kopā” (Naujene); 

 “DAVAI” (Naujene); 

 “Līksnas jauniešu kopiena” (Līksna); 

 “Medumu Cerība” (Medumi); 

 “Vitrāža” (Kalupe); 

 “Silenes stariņi” (Skrudaliena); 

 “Jaunības spārni” (Laucesa); 

 “Smile for life” (Svente); 

 “VJCS” (Višķi); 

 “Čiekuri’ (Dubna); 

 “Maļinki” (Maļinova). 

 
 Balstoties uz stratēģiju, katram gadam tiek veidots pasākumu plāns, kuru īsteno 
pagastu jaunatnes lietu atbildīgie sadarbībā ar jauniešiem. Šobrīd par tradīciju ir kļuvuši 
tādi pasākumi kā “Daugavpils novada jaunatnes salidojums”, “Daugavpils novada 
jaunatnes intelektuālās spēles”, “Daugavpils novada jaunatnes ziemas sporta spēles”. 
Pēdējos gados tiek rīkoti arī pieredzes apmaiņas braucieni, kuru ietvaros jaunatnes lietu 
atbildīgie apmeklē citu pašvaldību jauniešu centrus, iepazīstas ar biedrību un jaunatnes 
organizāciju darbu citās pašvaldībās. Jauniešiem ir iespēja arī apmeklēt seminārus un 
apmācības ne tikai Daugavpils novadā vai Latgales reģionā,  bet arī valsts līmenī. Arī 
paši jaunieši organizē pasākumus savos pagastos, uz kuriem aicina tuvākos 
kaimiņpagastus, piemēram, sadraudzības vakari Medumu pagastā, “Atpūta+Sports” -  
Laucesas pagastā, karjeras dienas - Naujenes pagastā, “ReLight” - Vaboles pagastā, u.c. 
Līdzšinējā pieredze rāda, ka  paši jaunieši ir ieinteresēti pasākumu klāsta dažādošanā kā 
pagastos, tā Daugavpils novadā, tāpēc aktīvi iesaistās dažādu projektu īstenošanā, arī 
starptautiskajās jauniešu apmaiņās. Jaunieši ar prieku iesaistās pasākumu 
līdzorganizēšanā un ar savu iniciatīvu nāk pie DND speciālistiem uz konsultācijām par 
jaunām iecerēm. Ar dalību projektos un to atbalstītajos pasākumos jaunieši paplašina 
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savu redzes loku, iegūst jaunu informāciju, draugus un uzlabo ne tikai savas 
komunikācijas prasmes, bet arī citas dzīvei noderīgas prasmes, tāpēc Daugavpils novada 
speciālisti meklē iespējas dalībai projektu konkursos. 
  

                
  
 Jau vairākus gadus DND Izglītības pārvalde organizē projektu konkursus 
jauniešiem – “Uzlabosim savu ikdienu!” un “Attīsti sevi!”. “Uzlabosim savu ikdienu” ir 
jauniešu ideju projektu konkurss, kura ietvaros jauniešiem ir iespēja iesniegt savu 
projekta ideju pagastā. Kopumā tiek atbalstītas 5 projektu idejas un katra no tām iegūst 
finansējumu no DND līdz 700,00 euro. Tā tika realizēti tādi projekti kā “Ceļā uz 
sportisku jaunatni” - Nīcgales pagastā, “Kokapstrādes popularizēšana Medumu pagastā”, 
“Informācijas punkta jauniešiem izveide Demenes pagastā”, “Bērnu rotaļu laukuma 
atjaunošana’ - Vaboles pagastā, “Orientēšanas sporta popularizēšana Naujenes pagastā”, 
u.c. Projektu konkursa “Attīsti sevi!” ietvaros tiek atbalstītas jauniešu nometņu projektu 
idejas un katra no tām iegūst finansējumu līdz     1000,00 euro. Šo gadu laikā tika 
atbalstītas tādas nometnes kā “Mēs kopā!” - Laucesas pagastā, “Atklāsim sevī 
uzņēmējdarbības garu” - Skrudalienas pagastā, “Izaicinājums” - Līksnas pagastā, “Manas 
5 maņas” - Višķu pagastā, u.c. 
 

   
  
 Septiņu gadu  laikā jaunatnes politikas veidošanai Daugavpils novadā tika īstenoti 
vairāki projekti. 2011.gadā programmā “Jaunatne darbībā” tika īstenoti 2 projekti: “Gribu 
zināt un piedalīties” (iesniedzējorganizācija, budžets Ls 4000,00) un “Nodarbināta 
Daugavpils novada jaunatne” (sadarbības partneris, budžets Ls 5072,00). No           
2012.gada pavasara jaunieši bija iesaistīti Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2007.-2013.gadam ietvaros realizētā projektā “Youth for Nature” ar 
Krāslavas un Utenas jauniešiem. Tika īstenoti projekti IZM valsts programmas ietvaros: 
“Resursu punkta izveide Daugavpils novadā” - 2012.gadā ar kopējo budžetu Ls 1406,50, 
“Ielu vingrošana” - Naujenes pagastā 2013.gadā ar kopējo budžetu 3397,00 euro, 
“Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un popularizēšana 
Daugavpils novadā” - Naujenes pagastā 2015.gadā ar  kopējo budžetu 3900,00 euro un 
“Jauniešu lietderīgā brīvā laika iespēju paplašināšana Daugavpils novadā” - Naujenes 
pagastā 2016.gadā ar kopēju budžetu 3500,00 euro. Projektos tika iesaistītas arī 
Daugavpils novada biedrības: biedrība “Silenes stariņi”, biedrība “Kalupes kopienu 
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atbalsta centrs “Vitrāža””, biedrība “Naujenes pagasta jauniešu grupa “Esam kopā””, 
biedrība “Medumu Cerība”, Vecasalienas un Kalkūnes pagasta jauniešu neformālās 
grupas, kā arī Naujenes jaunatnes un sporta centrs. Projektu ietvaros tika veicināta 
jauniešu iesaiste viņiem svarīgu lēmumu pieņemšanā un jauniešu problēmu risināšanā. 
Jauniešu problēmām pagastos ne tikai tika rasti risinājumi, tie tika arī īstenoti reālajā 
dzīvē. Jaunieši ir iepazīstināti ar brīvprātīgā darba principiem un apguvuši 
uzņēmējdarbības prasmes. Tika uzlabotas iespējas jauniešu nodarbinātības veicināšanai 
novadā, jaunieši iemācījās rakstīt CV un motivācijas vēstules, izstrādāja inovatīvas 
biznesa idejas. Jauniešu grupas, kuras tieši iesaistījās projektu realizācijā, guva ļoti 
vērtīgas praktiskās iemaņas projektu īstenošanā, prasmes darbam komandā un citas 
svarīgas kompetences.  

 Kopš 2013.gada Daugavpils novada pašvaldība, sadarbojoties ar Daugavpils 
novada uzņēmējiem, īsteno jauniešu nodarbinātības projektu, kura laikā iespēja strādāt un 
apgūt pirmās darba prasmes tiek piedāvāta 14 līdz 19 gadus veciem Daugavpils novadā 
deklarētajiem skolēniem un audzēkņiem. Projekts tiek finansēts no Daugavpils novada 
pašvaldības budžeta, ik gadu šim mērķim atvēlot ne mazāk kā 25 000,00 euro no 
pašvaldības budžeta, kā arī privātajiem uzņēmēju līdzekļiem. Jaunieši labprāt piedalās 
programmā un lietderīgi izmanto savu brīvo laiku. 2013.gadā programmā piedalījās 110 
jaunieši, 2014.gadā - 141 jaunietis, 2015.gadā - 164 jaunieši, 2016.gadā - 162 jaunieši un 
2017.gadā - 138 jaunieši. 
 

                 
  
 Stājoties spēkā Brīvprātīgā darba likumam 2016.gada 1.janvārī, Daugavpils 
novadā tika izstrādāti noteikumi par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Daugavpils 
novadā. Noteikumos noteikts, ka jauniešiem, sasniedzot gada laikā 50 un vairāk 
brīvprātīgā darba stundas, tiek izsniegts Daugavpils novada apliecinājums par brīvprātīgā 
darba veikšanu un iegūtajām prasmēm un iemaņām. Biedrības iesaistās arī NVA atbalsta 
pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”, kas ir iespēja 
jauniešiem gūt pirmo darba pieredzi tieši nevalstiskajās organizācijās. 
 Lai sekmētu lielāku izpratni par brīvprātīgo darbu, tika realizēti dažāda veida 
projekti Erasmus+ programmas ietvaros. Viens no tiem ir projekts “Brīvprātīgs un atzīts” 
ar kopējo budžetu 3500,00 euro, kura ietvaros jaunieši vairāk uzzināja par brīvprātīgā 
darba idejām ne tikai Daugavpils novada, bet arī pilsētas un valsts mērogā. Jaunieši 
izstrādāja informatīvo materiālu par brīvprātīga darba iespējām savos pagastos. Projekta 
noslēgumā Špoģu vidusskolā, norisinājās profesiju nakts, kuras laikā jaunieši no visa 
novada varēja iepazīties ar dažādām profesijām un konsultēties ar speciālistiem.  

 Projekta “Attīsti sevi un savu novadu” (kopējais budžets 9860,00 euro)  ietvaros 
tika izstrādāta Daugavpils novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija. Notika 8 
tikšanās ar jauniešiem, deputātiem un pagastu pārvalžu vadītājiem, kuru laikā tika 
saplānotas aktivitātes strukturētā dialoga organizēšanai. Šī projekta ietvaros jaunieši tikās 
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ar politikas veidotajiem  un ekspertiem pie kafijas tases, lai izrunātu svarīgākos 
jautājumus, kurus būtu jārisina jaunās jaunatnes politikas attīstības stratēģijas ietvaros. 
Uz pasākumu pulcējās vairāk nekā 130 dalībnieki, kas aktīvi piedalījās diskusijās par 
jautājumiem, kas skar dažādas jaunatnes politikas un sabiedrības jomas. Kopumā darbs 
noritēja divās sesijās. Dalībnieki jau reģistrācijas laikā tika sadalīti sešās grupās, kas 
atbildēja kādai noteiktai prioritātei – jauniešu līdzdalība, jauniešu informētība, jauniešu 
neformālā izglītība, jauniešu veselība un sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un 
uzņēmējdarbība, jauniešu brīvais laiks.  Pirmās sesijas laikā jaunieši izvērtēja savas 
prioritātes, sprieda par to, ko izdevās paveikt un ko neizdevās, un kāpēc. Otrās sesijas 
laikā jaunieši izstrādāja ideāla pasākuma, pasākumu cikla vai projekta plānu. Pasākuma 
laikā jauniešiem bija iespēja uzrakstīt jautājumus pašvaldībai, uz kuriem atbildēja DND 
priekšsēdētāja Janīna Jalinska un Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda 
Kezika. Vērtējot un apkopojot dalībnieku atsauksmes par jaunatnes darbu Daugavpils 
novadā, būtu jāpilnveido informācijas aprites sistēma, jānodrošina jauniešus ar 
informāciju par uzņēmējdarbības iespējām Daugavpils novadā, būtu jārīko vairāk 
veselības veicināšanas pasākumi un semināri.  

 Projekta aktivitātes bija ļoti vērtīgas stratēģijas izstrādē. Pateicoties jauniešu 
aktivitātei tika iegūta vērtīga informācija par jaunatnes darbu kopumā, palīdzot izvērtēt 
stiprās un vājās puses.  

3. attēls. Afiša Strukturētam dialogam 
 

 Izstrādājot priekšlikumus jaunatnes politikas jomā, tika analizēta no projektu 
aktivitātēm iegūta informācija ar mērķi to izmantot jaunatnes politikas attīstības 
stratēģijas plānošanā. Vērtējot pašreizējo situāciju Daugavpils novadā, stratēģijas 
izstrādes darba grupu dalībnieki izdalīja šādas stiprās un vājās puses: 
 

Stiprās puses: 
- spēcīga izglītības bāze, kas īsteno izglītības programmas; 
- pietiekami cilvēkresursi (speciālisti un jaunieši novadā); 
- pašvaldības atbalsts (transports, līdzfinansējums ES projektiem, u.c.); 
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- aktīvi jaunieši; 
- brīvprātīgais darbs; 
- nevalstisko organizāciju sadarbība ar izglītības iestādēm; 
- noteiktas institūcijas un speciālisti darbam ar jaunatni novadā; 
- ir atsaucīgi pārējo nozaru speciālisti informācijas sniegšanā; 
- jauniešiem ir uzlabojušās valodu prasmes, kas veicina projektu realizāciju un 
  integrēšanos ES. 
 

Vājās puses: 

- palielinās sociālā spriedze (nelabvēlīgo ģimeņu skaits); 
- vāji tiek piesaistīti jauni speciālisti; 
- komunikācijas prasmju un uzņēmības trūkums jauniešiem; 
- zems atalgojums darba vietās (jauniešus nemotivē atgriezties novadā); 
- nepietiekami finanšu līdzekļi mērķprogrammu īstenošanai un uzņēmējdarbības 
  konkursu organizēšanai; 
- nepietiekoša jauniešu pašiniciatīva un līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos  
  pašvaldībā. 
 

Iespējas: 

- brīvprātīgo piesaiste; 
- brīvā laika infrastruktūras sakārtošana; 
- iespējas piedalīties projektos; 
- sadarbība dažādos līmeņos (starp iestādēm, nozarēm un jauniešu organizācijām) 
- novada uzņēmējdarbības veicināšana, tās dažādošanas iespējas. 
 

Draudi: 

- pārmaiņas, izglītības reformas; 
- sociālie draudi un bezdarba līmeņa paaugstināšanās; 
- iedzīvotāju aizplūšana no novada; 
- zems dzimstības līmenis; 
- nepietiekamais finansiālais atbalsts no valsts; 
- iniciatīvas trūkums. 
 
 Strādājot pie stratēģijas izveides, tika ņemti vērā tās nepieciešamības 
pamatprincipi un aktualitāte: 

1. Katram Daugavpils novada jaunietim ir jāpiedāvā iespēja skaidri redzēt un 
apzināties, pēc kādiem  kritērijiem un  principiem tiek pilnveidota jauniešu 
dzīve novada teritorijā. 

2. Ir nepieciešama skaidra un pamatota darbības organizēšana jauniešiem svarīgu 
jautājumu izvērtēšanā. 

3. Jauniešiem ir jānodrošina līdzdalības iespējas pašvaldības pasākumos, kuros 
tiek lemts par jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu novadā. 
 

 Plānojot darbu pie Daugavpils novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas, tika 
noteikti šādi stratēģijas izstrādes uzdevumi: 

1. Veidot vienotu, sistematizētu darbu ar jauniešiem Daugavpils novadā. 
2. Noteikt prioritātes un galvenos mērķus darbam ar jaunatni. 
3. Radīt pamatojumu papildus finansējuma piesaistei no valsts institūcijām, 

pašvaldības līdzekļiem, ES infrastruktūrām, kā arī no dažādiem fondiem 
jaunatnes jautājumu un problēmu risināšanai Daugavpils novadā. 
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 Stratēģijas izstrādes laikā, izvērtējot jauniešu viedokļus un iepriekšējas stratēģijas 
darbības laika posmu, tika apzināti galvenie ilgtermiņa mērķi un virzieni pašvaldības 
darbam ar jauniešiem: 
 
Mērķi: 

 sekmēt jauniešu neformālās izglītības attīstības iespējas, 
 veicināt veselīgu un drošu dzīvesveidu jauniešu vidū, 
 radīt labvēlīgu vidi jauniešu aktīvās līdzdalības attīstībai dažādos sabiedrības 

līmeņos un procesos, 
 veicināt jauniešu nodarbinātību Daugavpils novadā, 
 radīt iespēju  ikvienam jaunietim pavadīt brīvo laiku, atbilstoši  viņa vecumam, 

vajadzībām un interesēm. 
 

Prioritārie attīstības virzieni: 
 jauniešu neformālā izglītība, 
 jauniešu sociālā iekļaušanas, veselība un labklājība, 
 jauniešu līdzdalība, 
 jauniešu  nodarbinātība un uzņēmējdarbība, 
 jauniešu brīvais laiks. 

 
Stratēģijas pārraudzība 
 
 Lai nodrošinātu stratēģijas īstenošanas uzraudzību, vienu reizi gadā tiek gatavota 
atskaite par stratēģijas īstenošanas rezultātiem, kur tiek apkopots darbs ar jaunatni 
Daugavpils novadā, izvērtētas organizētās aktivitātes un to ieguldījums stratēģijas 
īstenošanā. Atskaiti gatavo DND Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists un 
jaunatnes projektu koordinators sadarbībā ar jaunatnes lietu atbildīgajām personām 
pagastos, jauniešu centriem un biedrībām, skolēnu pašpārvaldēm, speciālistiem un citām 
pašvaldības un valsts institūcijām. Izveidojot Konsultatīvo padomi, stratēģijas uzraudzību 
nodrošinātu arī padomes pārstāvji. 
 
Informācijas avoti 
 
 Normatīvie akti, t.sk. 

- Jaunatnes likums,  

- Ministru kabineta 2016.gada 14.aprīļa rīkojums Nr.256 “Par jaunatnes politikas  
īstenošanas plānu 2016.-2020.gadam”, 

- Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam, 

- Daugavpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, 

- anketu un informatīvo materiālu apkopojumi, 

- stratēģijas izstrādes darba grupu darba materiāli. 
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4.-6. attēli. Materiāli no pasākuma “Strukturētais dialogs. Kafija ar politiķiem” 
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 Uz doto brīdi DND Izglītības pārvaldē strādā  jaunatnes lietu speciālists un 
jaunatnes projektu koordinators, katrā no Daugavpils novada pagastiem strādā jaunatnes 
lietu atbildīgā persona, kura ir atbildīga par darbu ar jaunatni pagasta teritorijā. Jaunatnes 
darbinieku atalgojums nav noteiks likmēs, tās ir vai nu piemaksas, vai arī nepilnas 
likmes, ko nosaka pagasta pārvalde. Darbinieki apvieno jaunatnes darbinieka pienākumus 
kopā ar citiem pienākumiem (kultūras darbinieks, bibliotekārs, sporta organizators utt.). 
Viens no attīstības stratēģijas uzdevumiem – organizēt vienotu un sistematizētu darbu ar 
jaunatni Daugavpils novadā, līdz ar to ir jāsekmē vienlīdzīgi darba apstākļi un 
nosacījumi.  
 Daugavpils novada teritorijā ir 19 pagasti, līdz ar to lietderīgi būtu izveidot 
attīstības centrus darbā ar jaunatni, kuros būtu izveidoti jauniešu centri un pulcēšanās 
vietas. Jauniešu centra statusi ir vajadzīgi, lai struktūrvienības varētu piesaistīt valsts un 
ES  projektu finansējumu. Katrā no jauniešu centriem būtu vadītājs un jaunatnes lietu 
speciālists, kuriem  iegūta atbilstoša izglītība šajā jomā (IZM kursi vai apmācības). 
 
Jaunatnes centra uzdevumi: 
 

 plānot un realizēt jaunatnes politiku attiecīgajā teritorijā, 
 vadīt administratīvo darbu, 
 veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību, 
 izvērtēt jauniešu brīvā laika lietderīgas izmantošanas un izaugsmes vajadzības, 
 izstrādāt un realizēt jaunatnes lokāla, reģionāla, nacionāla un  starptautiska līmeņa 

projektus, 
 veicināt sadarbību ar pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un sociālā darba 

struktūrvienībām un nevalstiskajām organizācijām, 
 organizēt jauniešu brīvprātīgo darbu savā teritorijā, 
 nodrošināt informācijas pieejamību jauniešiem par jaunatnes lietām un jauniešu 

iniciatīvu centra darbību, 
 pārzināt ar nozari saistīto normatīvo bāzi, 
 pārstāvēt un aizstāvēt jauniešu intereses, veicināt viņu līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un sabiedrības dzīvē, 
  izstrādāt jauniešu pasākumu gada plānu un organizēt ieplānotā īstenošanu, 
 organizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus jauniešiem par viņiem aktuāliem 

tematiem, izglītoties šajās tēmās pašam vai pieaicinat atbilstīgus speciālistus, 
piemēram, karjeras izvēles, izglītības, veselīga dzīvesveida, kultūras, sporta un 
citās jomās, 

 sniegt padomus pasākumu veidošanā un organizēšanā, palīdzēt jauniešiem 
apzināties un attīstīt savas individuālās spējas un atrast veidus, kā dot savu 
ieguldījumu pašvaldības jaunatnes dzīves situācijas uzlabošanā.  
 

 Uz jauniešu centru bāzēm varētu veidoties arī jauniešu biedrības un kopīgi attīstīt 
jaunatnes darbu teritorijā. Perspektīvā ir Jaunatnes nodaļas izveidošana un Jauniešu 
konsultatīvās padomes izveidošana.  
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Administratīvo centru sadale varētu būt šāda: 
 

NOVADA NOZĪMES ATTĪSTĪBAS CENTRI 

(pēc Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam) 

 

7.attēls. Daugavpils novada karte, sadalījums pa pagastiem 
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Attīstības 

centrs 

 
 

Pagasti 

 
Maksājumu 
likmju skaits 

 
Jauniešu 

skaits  
  (13 -25 gadi) 

Kopā  
jauniešu 

skaits 
attīstības  
centros 

Višķi Višķu 2 195 525 
 Ambeļu 86 
 Maļinovas 132 
 Dubnas 112 

Kalupe Kalupes 2 162 442 
 Vaboles 94 
 Nīcgales 57 
 Līksnas 129 

Naujene Naujenes 2 647 730 
 Biķernieku 83 

Svente Sventes 2 137 533 
 Kalkūnes 280 
 Medumu 116 

Skrudaliena Skrudalienas 2 148 760 
 Demenes 166 
 Salienas 70 
 Vecsalienas 90 
 Tabores 117 
 Laucesas  169 

 
Daugavpils novada jaunatnes politikas  rīcības programma 

 2018. – 2024.gadam 
 

Jaunatnes 
politikas mērķi 

Vidējā termiņa 
prioritātes 

Plānotās aktivitātes Indikatori 

Jauniešu neformālā  izglītība 

Sekmēt jauniešu 
neformālās 
izglītības attīstības 
iespējas 

1. Organizēt un 
sniegt atbalstu 
neformālās 
izglītības 
pasākumiem un 
aktivitātēm.  
 
2. Nodrošināt 
informācijas 
pieejamību 
jauniešiem  par 
neformālās 
izglītības iespējam 
un piedāvājumiem. 

1. Izplatīt informāciju 
par neformālās 
izglītības iespējām un 
priekšrocībām, 
sadarbojoties ar novada 
izglītības iestādēm. 

 
2. Organizēt dažādus 
pasākumus, pielietojot 
neformālās izglītības 
metodes. 
 
 
 

Informatīvo 
pasākumu skaita 
pieaugums novadā 
(vismaz 1 pasākums 
mēnesī) 
 
Informācijas 
daudzums un tās 
izplatīšanas veidi. 
 
Jauniešu projektu 
skaita pieaugums, 
dažādu programmu 
apguvei. 
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3. Apkopot un 
sniegt informāciju 
par jauniešu 
neformālas 
izglītības iespējām, 
rīkot tematiskos 
seminārus un 
tikšanās. 

3. Motivēt jauniešus 
izmantot dažādu 
finanšu instrumentu 
iespējas neformālas 
izglītības īstenošanai 
(JSPA, Erasmus +, 
NVA) 
 
4. Organizēt un 
nodrošināt 
konsultācijas 
jauniešiem par 
neformālās izglītības 
iespējām un to 
īstenošanas veidiem. 

Iesaistīto jauniešu 
skaita pieaugums 
pasākumos. 

 
Sniegto 
konsultāciju skaits 
(vismaz 10 
konsultācijas 
mēnesī). 

Jauniešu sociālā iekļaušanās, veselība un labklājība 

Veicināt veselīgu 
un drošu 
dzīvesveidu 
jauniešu vidū 

1. Organizēt 
tematiskus 
pasākumus par 
atkarību izraisošām 
vielām, tikšanās ar 
speciālistiem. 
 
2. Apkopot un 
izplatīt informāciju 
par veselīgu 
dzīvesveidu un  
aktivitātēm. Rīkot 
veselības dienas un 
sporta aktivitātes, 
kuras sekmēs 
veselīga 
dzīvesveida 
popularizēšanu 
Daugavpils novadā. 
 
3. Organizēt  un 
aktīvi iesaistīt 
jauniešus ar īpašām 
vajadzībām 
pasākumos, 
aktivitātēs, 
akcentējot īpašu 
uzmanību sociālās 
atstumtības riska 
pakļautiem 
jauniešiem. 
 

1. Integrēt sociālā 
riska grupu jauniešus 
aktivitātēs. 
 
2. Motivēt novada 
jauniešus kļūt par 
vienaudžu 
izglītotājiem. 
 
3. Regulāri apkopot 
informāciju par 
sociāla riska 
jauniešiem, 
sadarbojoties ar SD. 
 
4. Organizēt 
nodarbības un 
pasākumus,  
veicinot jauniešu  
līdzdalību tajās. 
 
5. Veidot informatīvas 
kampaņas un akcijas 
par veselīgu 
dzīvesveidu, tematisko 
veselības dienu 
pasākumus, runāt par 
atkarībām, pieaicinot 
ekspertus un atbildīgas 
institūcijas (“labo 
piemēru” metodes, 
tikšanās ar cilvēkiem, 

Periodiski tiek 
apkopota 
informācija par 
jauniešiem no 
sociāla riska 
grupām. 
 
Aktivitāšu skaita 
palielinājums.  
 
Informatīvo dienu 
un pasākumu skaita 
palielinājums. 
Apmeklētāju skaita 
pieaugums 
pasākumos. 
 
Aktivitātes 
pieaugums jauniešu 
vidū. 
 
Izveidoti attīstības 
centri, novadā, 
speciālistu 
konsultācijas un 
apmeklētāju skaita 
pieaugums. 
Veikto pasākumu 
skaita palielinājums  
vides pieejamības 
uzlabošanā.  
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4. Izveidot atbalsta 
sistēmu jauniešiem 
veselības 
jautājumos. 
 
5. Popularizēt 
ģimenes vērtības. 
 
6. Veicināt videi 
draudzīgu 
dzīvesveidu  
jauniešu vidū. 
 

kuri varētu dalīties 
pieredzē, akcijas 
“Brīvs no atkarībām” 
un “Pret smēķēšanu”). 
 
6. Piesaistīt lielāku 
uzmanību jaunajām  
māmiņām, kuras ir 
pakļautas atstumtības  
riskam, palīdzēt 
integrēties sabiedrībā 
un informēt par 
iespējām. 
 
7. Izveidot atbalsta 
centrus, kuros būs 
pieejama konsultatīva 
palīdzība. 
 
8. Uzlabot vides 
pieejamību 
pašvaldības iestādēs 
jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām. 
 
9. Nepieciešamības 
gadījumā rast iespēju  
nodrošināt ar speciālo 
transportu jauniešus ar 
īpašam vajadzībām. 
 
10. Apzināt un uzturēt 
saikni ar jauniešiem ar 
īpašām vajadzībām. 
 
11. Stiprināt  
sadarbību  ar 
ārpusģimenes aprūpes 
iestādēs ievietotiem 
jauniešiem. 
 
12. Apzināt valsts 
programmas un to 
piedāvātās iespējas 
jauniešiem (“Proti un 
dari” projekts, 
“Jauniešu garantijas”, 
ES projekti un 
sadarbības 
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programmas sociāla 
riska grupas  
jauniešiem) un 
iesaistīt piedāvātajās 
aktivitātēs. 
 
13. Organizēt 
izglītojošus  
pasākumus par dabas 
resursu un enerģijas 
ilgtspējīgu 
izmantošanu, iesaistot 
lektorus un ekspertus. 
 
14. Organizēt vides 
sakopšanas talkas. 
 
15. Realizēt 
izglītošanas 
programmas un 
atbalstīt jaunas 
ģimenes. 
 
16. Darbs ar NEET 
jauniešiem. 

Jauniešu līdzdalība 

Radīt labvēlīgu vidi 
jauniešu aktīvās 
līdzdalības 
attīstībai dažādos 
sabiedrības līmeņos 
un procesos. 

1. Veidot vienotu 
atbalsta sistēmu 
jaunatnes darba 
organizēšanā. 
 
2. Veicināt jauniešu 
līdzdalību 
Daugavpils novada 
aktivitātēs. 
 
3. Attīstīt jauniešu 
brīvprātīgā darba 
sistēmu. 
 
4. Veicināt jauniešu 
iesaistīšanos 
reģionālā, nacionālā 
un starptautiskā 
mēroga aktivitātēs. 
 
 
 

1. Iesaistīt jauniešus 
pasākumu plānošanā 
un organizēšanā. 
 
2. Sadarboties ar 
izglītības iestādēm un 
skolēnu pašpārvaldēm. 
 
3. Nodrošināt 
jauniešiem iespēju 
iesaistīties lēmumu 
pieņemšanas procesos, 
izveidojot  Jauniešu 
konsultatīvo padomi. 
 
4. Izveidot atsevišķu 
struktūrvienību 
darbam ar jaunatni 
novadā – DND 
Izglītības pārvaldes 
Jaunatnes nodaļa. 
 

Jaunatnes 
darbinieku kopīgas 
aktivitātes, vismaz  
5 aktivitātes gadā.  
 
Sadarbības 
institūciju 
pieaugums. 
 
Piešķirtā 
finansējuma apjoma 
palielinājums 
darbam ar jaunatni. 
 
Līdzfinansēto 
projektu skaita 
pieaugums. 
 
Pasākumu skaita 
pieaugums, kuru 
organizēšanā 
iesaistīti jaunieši. 
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5. Atbalstīt jauniešu 
organizāciju 
darbību un veicināt 
jauno organizāciju 
izveidošanos. 
 
6. Veicināt jauniešu 
lokālpatriotismu. 
 

5. Turpināt veidot 
jauniešu pulcēšanās 
vietas novada 
pagastos, lai 
jauniešiem būtu 
iespēja aktīvi 
darboties un 
iesaistīties  novada 
dzīvē. 
 
6. Popularizēt un 
sniegt informāciju par 
Eiropas Brīvprātīgā 
darba programmu, 
organizēt informatīvos 
pasākumus. 
 
7. Iesaistīt dažādus 
partnerus brīvprātīgā 
darba īstenošanai: 
kultūras iestādes, 
sociālie dienesti. 
 
8. Organizēt jauniešu 
brīvprātīgā darba 
iespējas vasaras 
periodā dažādās 
nozarēs.  
 
9. Organizēt 
aktivitātes un 
pasākumus, lai 
izzinātu novada 
kultūru, tradīcijas utt. 
 
10. Izveidot vienotu 
jauniešu informācijas 
tīklu, iekļaujot 
iestādes un 
organizācijas, kas veic 
darbu ar jaunatni. 
 
11. Pilnveidot 
informācijas 
izplatīšanas veidus 
jauniešiem, izmantojot 
dažādus informācijas 
avotus: 
 

Tikšanās ar skolēnu 
pašpārvaldēm, 
vismaz 2 reizes 
gadā. 
  
Iesaistīto jauniešu 
skaita palielinājums 
brīvprātīga darba 
īstenošanā. 
 
Apmācību un 
semināru skaits, 
vismaz  4 reizes 
gadā. 
 
Izplatītās 
informācijas 
daudzums par 
pašvaldības 
aktualitātēm. 
 
Jauniešu 
konferenču un 
semināru skaits, 
vismaz  3 reizes 
gadā. 
 
Izveidota 
Konsultatīvā 
padome. 
 
Izveidota Jaunatnes 
nodaļa. 
 
Veikto brīvprātīgā 
darba aktivitāšu un 
veidu skaita 
pieaugums. 
 
Skolēnu 
nodarbinātības  
programmas 
vasaras periodā 
finansējuma 
pieaugums. 
 
Telpu 
nodrošinājums. 
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- Daugavpils novada 
pašvaldības 
informatīvais 
izdevums „Daugavpils 
novada vēstis”; 
- Reģionālais 
laikraksts „Latgales 
laiks”; 
- Daugavpils novada 
mājas lapa 
www.dnd.lv/jaunatnei; 
- Facebook lapa 
“Daugavpils novada 
jaunatne”. 
- Afišas un bukleti u.c. 
 
12. Veidot efektīvu 
informācijas apriti, 
motivējot jauniešus 
meklēt saistošu 
informāciju par 
līdzdalības, 
brīvprātīgā darba un 
brīvā laika 
aktivitātēm. 

Jauno jaunatnes 
organizāciju skaita 
pieaugums. 
 
Pieredzes apmaiņas 
pasākumi, vismaz 2 
reizes gadā. 
 
Regulārās jauniešu 
un jaunatnes 
darbinieku tikšanās. 
 
Starptautisko 
pieredzes apmaiņas 
semināru skaits1, 
vismaz 1 reizi gadā. 
 
Aptaujas rezultāti 
par jauniešu 
attieksmi pret 
valsti. 
 
Tematisko vakaru 
skaita un iesaistīto 
jauniešu skaita 
palielinājums. 

Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība 

Veicināt jauniešu 
nodarbinātību 
Daugavpils novadā. 

1. Pilnveidot 
informatīvo atbalstu 
jauniešiem 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai. 
 
2. Veicināt jauniešu 
atgriešanos 
Daugavpils novadā. 
 
3. Veicināt  skolēnu 
nodarbinātību 
vasaras periodā. 

1. Informēt jauniešus 
par valsts un 
pašvaldības atbalsta 
programmām 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai. 
 
2. Mājas lapas sadaļā 
un citos informācijas 
avotos ievietot 
informāciju par  
nodarbinātības 
jautājumiem un 
piedāvātājām 
iespējām. 
 
3. Organizēt 
brīvprātīgā darba 
aktivitātes. 
4. Veidot sadarbību  ar 
NVA, uzņēmumiem 

Pašvaldības mājas 
lapā ir izveidota un 
regulāri atjaunota 
informācija par 
atbalsta 
programmām 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai.  
 
Jauno uzņēmēju 
konkurss “Esi 
uzņēmējs” 
 
Organizēto 
semināru skaits 
jauniešu karjeras 
iespējām, vismaz  2 
reizes gadā.  
 
Organizēto tikšanos 
skaits ar novada 
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un organizācijām. 
5. Veicināt biznesa 
inkubatora 
pakalpojumu 
izmantošanu. 
 
6. Organizēt 
uzņēmējdarbības 
konkursus, atbalstīt 
jauniešu idejas 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanu.  
 
7. Mājas lapā izveidot 
sadaļu par 
nodarbinātības 
jautājumiem  un valsts 
atbalsta programmām. 
 
8. Sadarbībā ar 
pilsētās augstskolām 
organizēt Karjeras 
dienas, informatīvus 
pasākumus par 
augstākās izglītības 
iespējām. 
 
9. Atbalsta stipendijas 
aktuālo profesiju 
apguvei 

uzņēmējiem un  
pieredzes apmaiņas 
braucieni uz 
uzņēmumiem. 
 
Papildināta 
uzņēmumu datu 
bāze novadā (ar 
regulāriem 
papildinājumiem). 
 
Konsultēto jauniešu 
skaits par 
nodarbinātības 
jautājumiem. 
 
Jauno speciālistu 
skaita pieaugums 
novadā. 
 
Jauniešu 
uzņēmumu skaita 
palielinājums 
biznesa inkubatorā. 

Jauniešu brīvais laiks 

Radīt iespēju  
ikvienam jaunietim 
pavadīt brīvo laiku, 
atbilstoši  viņa 
vecumam, 
vajadzībām un 
interesēm. 
 

1. Sekmēt lietderīgā 
brīva laika 
pavadīšanas iespēju 
daudzveidību 
novada teritorijā. 
 
2. Uzlabot materiāli 
tehnisko bāzi 
jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas vietās. 
 
3. Atbalstīt un 
veicināt saturīgu 
jauniešu pasākumu 
tradīciju 
veidošanos. 
 

1. Finansēt  jauniešu 
auditorijai domātus 
pasākumus. 
 
2. Uzlabot jauniešu 
centru 
materiāltehnisko 
nodrošinājumu. 
 
3. Sekmēt jaunu 
centru izveidošanos 
novadā.  
 
4. Aprīkot un 
labiekārtot  jauniešu 
atpūtas  vietas (ielu 
vingrošanas laukumi, 

Iesaistīto jauniešu 
skaita pieaugums. 
 
Labiekārtotu 
jauniešu atpūtas 
vietu skaita 
pieaugums. 
 
Iesniegto un 
apstiprināto 
projektu skaita 
pieaugums par 
aprīkojuma iegādi. 
 
Piešķirta 
finansējuma apjoma 
palielinājums. 
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4. Sekmēt jauniešu  
iesaistīšanos 
kultūras un sporta 
pasākumos. 
 
5. Organizēt 
saturīgā brīvā laika 
pavadīšanas 
iespējas skolēnu 
brīvdienās. 
 
 
 

stadioni). 
5. Piedalīties projektu 
konkursos par brīvā 
laika organizēšanas 
aprīkojuma iegādi. 
 
6. Veicināt jauniešus 
patstāvīgi organizēt 
pasākumus. 
 
7. Organizēt esošo 
kultūras un sporta 
bāžu vietu optimālu  
izmantošanu. 
 
8. Iesaistīt jauniešus 
aktīvos sporta 
pasākumos 
(pārgājieni, 
velomaratoni, 
orientēšanas 
sacensības utt.) 
 
9. Tematisko nometņu 
organizēšana. 

 
Aktivitāšu skaita 
palielinājums. 
 
Organizēto 
nometņu skaita un 
dalībnieku skaita 
palielinājums. 
 

 
 

 
Daugavpils novada domes 
Izglītības pārvaldes vadītāja      J.Zarakovska 

 


