Saldus novada dome

Izglītības pārvalde
Jaunatnes lietu speciālists
Vada, plāno, uzrauga un
koordinē darbu ar jaunatni
Saldus novadā

Jaunatnes lietu
konsultatīvā padome
Situācijas analīze,
priekšlikumu izstrāde
pašvaldības jaunatnes
politikas veidošanai un
īstenošanai

Saldus BJC Saldus Jaunatnes atpūtas
un iniciatīvu centrs „Šķūnis”
Jaunatnes darba koordinators pilsētā,
atbalsta vieta jaunatnes darbam novadā

Jaunatnes organizācijas
un organizācijas kas veic
darbu ar jaunatni
Mazpulki, LJSK, Saldus
jauniešu dome „Es un
mēs” Fotoklubs „Es daru”
, „Ilizanna” u .c.

Izglītības komisija
Izglītības procesā
iesaistīto un novadā
dzīvojošo jauniešu
vajadzību un interešu
analīze un priekšlikumu
izstrāde

Pagastu pārvaldes
Jaunieši pagastu pārvaldēs
(ieteikumi; vēlmes;
sadarbība; izglītības, darba
piedāvājums jaunatnes
darba organizēšanai)

Pagastu jaunatnes lietu koordinatori
Pagasta jauniešu situācijas, vajadzību un
interešu noskaidrošana, jauniešu
informēšana un līdzdalības veicināšana,
sadarbības tīkla jaunatnes lietu
organizēšanai pagastā veidošana

Jauniešu neformālās grupas
DEMO, VIVALA Zaņa, Rāmis
u. c.

Citi sadarbības partneri
Izglītības iestādes, kultūras
darba organizatori un
kultūras iestādes, sporta
darba organizatori, Sociālais
dienests u. c.

Brocēnu novada dome

Jaunatnes lietu konsultatīvā
padome

Pagastu pārvaldes

padomdevēja institūcija, kuras
mērķis ir veicināt pašvaldības darba
ar jaunatni saskaņotu īstenošanu,
sekmējot Brocēnu novada jauniešu
iniciatīvas, līdzdalību lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē

Brocēnu novada jauniešu centrs
„Kopā”
Koordinē jaunatnes darbu novadā.

metodiskā vadība, sadarbība

Koordinē jauniešu brīvprātīgo darbu.

sadarbība

sadarbība

Pagastu jaunatnes lietu
koordinatori /pagastu jauniešu
centri/mobilais jauniešu centrs
Pagasta jauniešu situācijas,
vajadzību un interešu
noskaidrošana, jauniešu
informēšana, motivēšana un
līdzdalības veicināšana.

sadarbība

sadarbība
sadarbība

Skolas un jaunatnes
organizācijas
Brocēnu vidusskola,
Mazpulki, Brocēnu
vidusskolas parlaments,
Blīdenes pamatskola, Gaiķu
pamatskola, Remtes

Citi sadarbības partneri
Brocēnu Kultūras un izglītības centrs, Sporta darba
organizators, Sociālais dienests u.c.

1. Nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas
iespējas;
2. Sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju
apgūšanu, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus,
programmas un projektus;
3. Nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām,
sniegt atbalstu jauniešiem projektu izstrādē un īstenošanā;
4. Organizēt jauniešu individuālās un grupu nodarbības un
konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām;
5. Sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās un
jauniešu iniciatīvu grupās;
6. Koordinēt novada jauniešu brīvprātīgo darbu un sekmēt
jauniešu iesaistīšanos tajā;
7. Jauniešiem aktuālas informācijas apkopošana un
piedāvāšana;
8. Sekmēt jauniešu iesaistīšanos starptautiskajos projektos,
attīstot jauniešos toleranci, izpratni par multikulturālo pasauli;
9. Sadarboties ar un sniegta atbalstu darbā ar jaunatni
iesaistītajām personām novadā, un atbalstīt novada jaunatnes
politikas realizācijas pasākumus;
10. Sadarboties ar darbā ar jaunatni iesaistītajām personām
valsts un starptautiskā mērogā;

Jaunieši Saldus novadam
Mērķis:

Veicināt Saldus novada jauniešu
iniciatīvu, līdzdalību un uzņēmējspējas - dodot iespēju
plānot un realizēt pašu veidotus projektus, kuros tiek
iesaistīti vietējie cilvēku un materiālie resursi un
projektu rezultāti sniedz ieguvumu vietējās kopienas
grupām
Veicināt Saldus novada jauniešu sadarbību, līdzdalību
un atbildību, un veidot izpratni par sabiedrībā
notiekošajiem procesiem, iesaistoties Saldus novada
Jauniešu forumā.
Saldus jauniešu domes “Es un mēs”
projektu atbalsta
Saldus novada pašvaldības projektu fonds un
„CEMEX Iespēju fonds”

Jauniešu forumu rezultāti
Idejas tiek apkopotas un iesniegtas Jaunatnes lietu konsultatīvajai padomei

2009. gadā – balstoties uz idejām izstrādāti priekšlikumi Saldus novada
attīstības stratēģijai 2010.-2015. gadam «Darbs ar jaunatni Saldus novadā»
2010. gadā – ieteikumu rezultātā katras pagasta pārvaldes budžetā paredzēts
finansējums darbam ar jaunatni - 400 LVL
2011. gadā – informācijas apritei mājas lapa www.saldusjauniesiem.lv
2012. gadā – ieteikumu rezultātā izveidota pašvaldības stipendija Saldus
novada studentiem «Medusmaize»
2013. gadā – ieteikumu rezultātā izveidot jauniešu brīvprātīgā darba
organizēšanas, koordinēšanas un atzīšanas sistēma
2014.gadā – ieteikumu rezultātā katrā pagasta pārvaldē apmaksāts jaunatnes
lietu koordinators.
2015. gadā – ieteikumi darbības virzieniem «Darbam ar jaunatni Saldus
novadā 2016.-2020.gadam».

Brīvprātīgais darbs
• Tiek noslēgta
vienošanās starp
brīvprātīgo un
koordinatoru
• Nostrādāto stundu
uzskaite.
• Brīvprātīgais darbs noris
visā novadā
• Izveidojusies laba
sadarbība ar dažādām
iestādēm.

•
•
•
•
•
•
•

JAUNIETIM
Darba pieredze dažādās
jomās
Sadarbība
Līdzdalība sabiedrībai svarīgos
procesos
Apliecinājums
Jauni draugi
Uzdrošināšanās un spēja
apliecināt
Iespēja…

Neformālā izglītība

Apmācības

Projekti

Procesi….

?????
Jauniešu līdzdalība – Spēle !/? Realitāte
KO jaunieši vēlas?
KO jaunieši gatavi darīt?

KAS nepieciešams jauniešiem?

Mainās –
Sistēma,
Pieeja,
Attieksme,
Vieta….

KO vēlas pašvaldība?
KAS ir rezultāts?

KĀDS būs rezultāts?
KAS nepieciešams vietējai kopienai?

……………….?

Brocēnu novada pašvaldības
Projektu speciāliste
Rudīte Muraševa

rudite.muraseva@broceni.lv
26158508

