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IEVADS
ĥemot vērā Jaunatnes likuma 5.pantā noteiktās pašvaldību kompetences, 2008.gadā tika
izstrādāts un apstiprināts pirmais Rīgas pilsētas pašvaldības plānošanas dokuments darba ar
jaunatni jomā – Rīgas pilsētas attīstības programma darbā ar jauniešiem 2008. – 2012.gadam.
Minētā programma aptvēra 17 darba ar jaunatni jomas un izvirzīja 4 stratēăiskos mērėus
nozares attīstībai:
1) Sekmēt ilgtspējīgu un mūsdienu izaicinājumiem atbilstošu darbu ar jaunatni Rīgā;
2) Veicināt darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju un institūciju aktivitāšu savstarpējo
koordināciju un to kapacitātes celšanos;
3) Pilnveidot jauniešu iespējas aktīvi līdzdarboties pašvaldības dzīvē dažādos līmeĦos;
4) Sekmēt lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidīgumu.
Līdztekus tam kā būtiskākie programmas īstenošanas sagaidāmie rezultāti tika noteikti:
1) jaunieši aktīvi iesaistās sabiedrības dzīvē;
2) ir nodrošinātas jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas iespējas brīvā laika
pavadīšanai;
3) ir radīti priekšnoteikumi kvalitatīvai darba ar jaunatni veikšanai pašvaldībā.
Atzīstot ievērojamu progresu plānoto rezultātu sasniegšanā, vienlaikus, Ħemot vērā
būtiskas vides izmaiĦas no minētās programmas apstiprināšanas brīža, tika izstrādāts jauns
attīstības plānošanas dokuments – Rīgas pilsētas darba ar jaunatni programma 2014. –
2018.gadam (turpmāk – Programma).
Lai nodrošinātu pašvaldības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaĦotību,
Programma balstās uz sešiem Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam rīcības
virziena „Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam” uzdevumiem:
U.2.1. Nodrošināt jaunatnes politikas īstenošanas koordināciju pašvaldībā;
U.2.2. Sekmēt jauniešu nodarbinātības un ekonomiskās patstāvības paaugstināšanos;
U.2.3. Nodrošināt atbalstu jaunatnes iniciatīvām un jaunatnes organizāciju darbībai;
U.2.4. Iesaistīt jaunatni pašvaldības darbībā, uzturot un pilnveidojot vidi līdzdalībai;
U.2.5. Īstenot jaunatnes apmaiĦas un pārrobežu neformālās mācīšanās programmas;
U.2.6. Nodrošināt aktivitātes bērniem un jauniešiem.
Programmas izstrādē aktīvi iesaistījās Rīgas jaunieši un jaunatnes organizācijas. Darbs
pie Programmas tika uzsākts Rīgas iedzīvotāju 2013.gada foruma „Rīga dimd – iedzīvotāji
runā” darbnīcā „Rīga jauniešiem”, nosakot būtiskākās prioritātes un rīcības virzienus darba ar
jaunatni jomā. Savukārt 2014.gada februārī Programmas projekts tika apspriests ar Rīgas
izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldēm (Rīgas Skolēnu domes rīkotā ikgadējā Līderu foruma
ietvaros), bet martā – ar aktīvākajām jaunatnes organizācijām.
Programma ir izstrādāta, ievērojot šādus plānošanas dokumentus un normatīvos aktus:
•
„ES jaunatnes stratēăija – ieguldīt jaunatnē iesaistīt jauniešus” (Eiropas Komisijas
paziĦojums COM(2009)200);
•
Papildinātā Eiropas harta par jauniešu līdzdalību vietējo un reăionālo pašvaldību
dzīvē (Eiropas Padomes Kongress);
•
Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. – 2018.gadam;

3

•
•
•

LR Jaunatnes likums;
LR Izglītības likums;
LR Bērnu tiesību aizsardzības likums.

Par Programmas aktivitāšu īstenošanu ir atbildīga Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta (turpmāk – IKSD) Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Pārvalde), pēc
nepieciešamības sadarbojoties ar citām pašvaldības institūcijām to kompetences jomās.
PROGRAMMAS MĒRĖI UN PRIORITĀTES
ĥemot vērā darba ar jaunatni formu un metožu daudzveidību, kā arī plašo iesaistīto
pušu spektru, programma nosaka 2 stratēăiskos mērėus:
- Sekmēt jauniešu dzīves kvalitāti, radot vidi viĦu izaugsmei, līdzdalībai, kā arī drošai
un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai;
- Pilnveidot darba ar jaunatni infrastruktūru un iesaistīto personu kompetenci,
veicinot jauniešiem pieejamo pakalpojumu kvalitāti.
Programmas prioritātes:
- jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšana dalībai darba ar jaunatni īstenošanā
pašvaldībā;
- jauniešu konkurētspējas veicināšana.
Ievērojot pašvaldībā izveidojušās darba ar jaunatni tradīcijas, Programmas aktivitātes
balstīsies uz Rīgas pilsētas attīstības programmā darbā ar jauniešiem 2008. – 2012.gadam
noteiktajos principiem:
• iekĜaušana
Programmā paredzētās iespējas ir pieejamas visiem jauniešiem, kas dzīvo un mācās Rīgā,
neatkarīgi no viĦu izcelsmes vai sociālās piederības. Saskatot ikvienā jaunietī pilsētas attīstības
resursu, pašvaldība tiecas piedāvāt tieši viĦa interesēm atbilstošas brīvā laika pavadīšanas
iespējas un viĦa izaugsmei nozīmīgu pieredzi. Darba ar jaunatni sistēma vienlaikus cenšas gan
atpazīt un attīstīt jauniešu talantus, gan ieinteresēt viĦus aktīvi iesaistīties sabiedrībā
notiekošajos procesos.
• sadarbība
Darbā ar jaunatni Rīgā tradicionāli bija iesaistīti dažādi „spēlētāji”, katrs no kuriem ir
uzkrājis vērtīgu pieredzi un izveidojis savus sadarbības tīklus. Programma paredz pilnveidot
sadarbību starp iesaistītajām pusēm (jaunatnes organizācijām, NVO, izglītības iestādēm,
pašvaldības un valsts institūcijām, privāto sektoru un starptautisko organizāciju
pārstāvniecībām), nodrošinot informācijas un pieredzes apmaiĦu, kā arī pieejamo resursu
efektīvu izmantošanu. Īpaša loma Programmas īstenošanā un izvērtēšanā ir pašiem jauniešiem.
• pēctecība
Būtiskākais veiksmīga darba ar jaunatni priekšnoteikums ir jauniešu gatavība iesaistīties
un interese līdzdarboties. Līdz ar to ir nepieciešams iespējami agrāk veidot izpratni par
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un demokrātiskām līdzdalības formām. Šī iemesla dēĜ
Programma apskata arī bērnu vecumā līdz 12 gadiem brīvā laika organizēšanas jautājumus
(nometĦu sistēma un brīvā laika centru darbība), piedāvājot jaunākajiem rīdziniekiem secīgas
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izaugsmes iespējas no kāda brīvā laika centra apmeklēšanas līdz dalībai lēmumu pieĦemšanā
pašvaldībā.
ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS
Darbā ar bērniem un jauniešiem ir iesaistītas pašvaldības un valsts institūcijas, NVO un
reliăiskās organizācijas, kā arī privātais sektors. Atbilstoši subsidiaritātes principam darbs ar
jaunatni tiek īstenots iespējami tuvāk viĦa dzīvesvietai – pašvaldībās. Valsts, lai nodrošinātu
darba ar jaunatni koordinēšanu un attīstību, nosaka jaunatnes politikas prioritātes nacionālā
līmenī, metodiski atbalsta pašvaldības, sekmē vietējo darba ar jaunatni sistēmu kvalitāti,
finansiāli atbalsta infrastruktūras pilnveidi, kas nepieciešama darbam ar jaunatni, kā arī
organizē speciālistu apmācības. NVO un reliăiskās organizācijas, galvenokārt, darbojas bērnu
un jauniešu brīvā laika organizēšanā (rīkojot nometnes un brīvā laika aktivitātes), neformālās
izglītības aktivitāšu un apmācību rīkošanā, jauniešu informēšanā par viĦu izaugsmei svarīgiem
jautājumiem un brīvprātīgo darba iespēju nodrošināšanā.
1. Bērnu un jauniešu nometnes
Rīgas pašvaldībā par vienu no attīstītākajām bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanas
formām uzskatāmas nometnes. Nozīmīgākie to organizētāji ir pašvaldības izglītības iestādes,
taču ik gadu ap 60 nometĦu ar pašvaldības finansiālo atbalstu rīko nevalstiskās un reliăiskās
organizācijas.
Gads

2008.g.
2009.g.
2010.g.
2011.g.
2012.g.
2013.g.

Rīgas pašvaldības līdzfinansētās bērnu un
jauniešu nometnes
Pašvaldības izglītības
Nevalstisko un
iestāžu rīkotās
reliăisko organizāciju
rīkotās
261
78
322
--227
32
322
60
284
82
301
61

Nometnēs iesaistīto
bērnu un jauniešu
skaits

11 697
10 822
8 867
13 510
13 004
13 643

Pateicoties papildus finansējuma piešėiršanai 2011.gadā, kopējais pašvaldības
līdzfinansēto nometĦu skaits ir atgriezies pirmskrīzes līmenī. Tomēr ar pašreiz pieejamiem
resursiem nav iedomājams turpmākais nometnēs iesaistīto bērnu un jauniešu skaita pieaugums.
Pieaugot nometĦu organizēšanas izmaksām, aizvien lielāka vecāku daĜa nevar finansiāli
atĜauties bērnu dalību nometnēs. Uz to netieši norāda arī (salīdzinoši lētāku) dienas nometĦu
īpatsvara pieaugums starp izglītības iestāžu rīkotajām nometnēm (2012.gadā tās veidoja 33%
no kopskaita, salīdzinot ar 24% 2009.gadā). Vienlaikus, bez papildus atalgojuma, izglītības
iestāžu vadītājiem kĜūst aizvien grūtāk motivēt pedagogus iesaistīties nometĦu organizēšanā.
Līdz ar to papildus finansējums Ĝautu samazināt to nometĦu izdevumu daĜu, kuru sedz vecāki,
ka arī piesaistīt zinošus pedagogus darbam nometnēs.
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Savukārt starp nevalstiskajām un reliăiskajām organizācijām konkurence par
pašvaldības līdzfinansējumu nometĦu organizēšanai turpina pieaugt (tā, piemēram, 2012.gadā
pieprasītais atbalsts vasaras nometnēm 3,9 reizes pārsniedza pieejamo finansējumu).
2. Brīvā laika centri un brīvā laika aktivitātes vasarā
Rīgā darbojas 22 brīvā laika centri, kas izveidoti uz pašvaldības dibināto izglītības
iestāžu bāzes un piedāvā attiecīga mikrorajona bērniem un jauniešiem radošās darbnīcas,
tematiskos pasākumus un citas saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas mācību gada garumā
un brīvlaikos.
Centra rajons
Kurzemes rajons
Latgales priekšpilsēta

Vidzemes priekšpilsēta

Zemgales priekšpilsēta

ZiemeĜu rajons

BJC „Rīgas Skolēnu pils” (K.Barona 99);
Rīgas AnniĦmuižas vidusskola (Kleistu 14),
Rīgas 71.vidusskola (Grīvas 26),
BJC „Kurzeme” (Slokas 130)
Rīgas Kristīgā vidusskola (A.Deglava 1),
Rīgas pilsētas PĜavnieku ăimnāzija (Saharova 35),
Rīgas 15.vidusskola (Visvalža 9),
Rīgas 32.vidusskola (ViĜānu 13),
BJC „Daugmale” (Jēkabpils 19a un Maskavas 279/7)
Rīgas 9.vakara (maiĦu) vidusskola (Stāmerienas 8),
Rīgas 63.vidusskola (Pāles 9),
Rīgas 74.vidusskola (InduĜa 4),
Rīgas 80.vidusskola (Andromedas gatve 11),
Rīgas 85.vidusskola (Nīcgales 22),
Rīgas 89.vidusskola (Hipokrāta 27)
Rīgas 47.vidusskola (Skaistkalnes 7),
Rīgas 94.vidusskola (Ozolciema 26),
BJC „Altona” (Altonavas 6)
Rīgas 28.vidusskola (Sliežu 23),
Rīgas 37.vidusskola (Čiekurkalna 1.g. līnija 53),
BJC „Laimīte” (Sarkandaugavas 24).

Pasliktinoties kopējai ekonomiskajai situācijai valstī, pieprasījums pēc brīvā laika centru
un istabu pakalpojumiem ievērojami pieauga 2009. gadā. 2009.gadā tie tika apmeklēti aptuveni
98 000 reižu, savukārt 2011.gadā – jau 135 750. Šādā līmenī apmeklējums saglabājies arī
turpmākajos gados (2013.gadā – ap 137 tūkstošiem) un, varētu apgalvot, ir tuvs centru
maksimālajai kapacitātei.
ĥemot vērā brīvā laika centros pieejamos resursus un materiāltehnisko nodrošinājumu,
to mērėauditoriju galvenokārt veido sākumskolas un pamatskolas jaunāko klašu skolēni.
Savukārt centru ierobežota kapacitāte (nepietiekams pedagogu skaits un telpu platība) liedz
iespēju tos apmeklēt visiem interesentiem. Turklāt, centru ăeogrāfiskais pārklājums nav
vienmērīgs, it īpaši nepietiekošs tas ir Pārdaugavā un ZiemeĜu rajonā. Līdz ar to ir
nepieciešama jaunu brīvā laika centru izveide apkaimēs, kurās brīvā laika pavadīšanas iespējas
ir ierobežotas, kā arī esošo centru materiāltehniskās bāzes pilnveide, nodrošinot saturīga brīvā
laika pavadīšanas iespējas dažādām bērnu un jauniešu vecumu grupām.
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2011.gadā, atsaucoties uz lielu iedzīvotāju interesi par bezmaksas aktivitātēm bērniem
un jauniešiem brīvlaikos, IKSD sāka konkursa kārtībā finansēt nevalstisko organizāciju rīkotās
brīvā laika aktivitātes pilsētas teritorijā vasarā. Ik gadu ar vairāk kā 20 projektu starpniecību ap
1 500 bērnu un jauniešu iesaistās radošajās darbnīcās, treniĦos, pieredzes izglītības aktivitātēs,
amatierturnīros utt.
Bezmaksas iespēju klāstu 2012.gada vasarā papildināja sporta aktivitātes izglītības
iestāžu sporta laukumos (visiem interesentiem darba dienās 4 stundu garumā tika nodrošināta
iespēja pedagoga pavadībā sportot, izmantojot iestādes inventāru). 2013.gadā projektā
piedalījās jau 28 iestādes, kas piesaistīja aktivitātēm ap 1 200 bērnu un jauniešu.
Būtisks darba ar jaunatni infrastruktūras objekts Rīgā ir arī GrīziĦkalna skeitparks.
2013.gada vasaras periodā tajā notiekošajos „Ghetto Games” turnīros un sacensībās kopumā
piedalījās vairāk nekā 10 500 dalībnieki (pieaugums par 69% salīdzinot ar 2012.gadu), kuri
startēja 15 ielu basketbola turnīros, 15 ielu futbola turnīros, 15 futbola turnīros , kā arī 9 ielu
deju sacensībās un ielu vingrošanas, velo triāla, velo polo, regbija un skimborda aktivitātēs.
ĥemot vērā lielu jauniešu ieinteresētību skeitparka sporta veidos, ar 2014.gadu plānots
sākt atbalstīt arī Latvijā lielākā iekštelpu skeitparka „Monsterparks” (KroĦu ielā 13a) darbību.
3. Sadarbība ar jaunatnes organizācijām un Jauniešu centrs „KaĦieris”
Jauniešu centrs „KaĦieris”, kas pilda jaunatnes organizāciju resursu centra funkcijas,
nodrošina ne vien līdzdalības iespējas un informācijas pakalpojumus, bet arī piedāvā
daudzveidīgas, uz jauniešu interesēm balstītas neformālās izglītības programmas, tādējādi
sekmējot jauniešu konkurētspēju darba tirgū un labāku iekĜaušanos sabiedrībā. Tā, piemēram,
2013.gada laikā jauniešu centra telpās tika organizēti 198 pasākumi un aktivitātes jauniešiem.
Jauniešu centrs atrodas Ėengaragā (KaĦiera ielā 15), tāpēc lielai daĜai jauniešu tā
regulāra sasniegšana nav ērta. Lai nodrošinātu jaunatnes organizācijām, interešu grupām un
aktīviem jauniešiem pieejamo atbalsta pakalpojumu vienmērīgu ăeogrāfisku pārklājumu
pilsētā, ir nepieciešams izveidot vēl vismaz 3 šādus centrus.
ĥemot vērā jaunatnes organizāciju izaicinājumus jauno līderu sagatavošanā un
piesaistē, 2013.gadā „KaĦieris” ieviesa jauniešu iniciatīvu konkursu. Tā ietvaros nelielu
finansējumu savu ideju īstenošanai var iegūt fiziskas personas (jaunieši un jauniešu grupas) –
gan organizāciju jaunie biedri, gan organizāciju darbā neiesaistītie jaunieši, kuriem tā bija
pirmā pieredze projektu rakstīšanā un īstenošanā. Plānots, ka šis konkurss turpmāk tiks rīkots 2
reizes gadā, atbalstot līdz 18 projektiem.
Iespēju pilnveidot sadarbību ar jaunatnes organizācijām un attīstīt pašvaldības darba ar
jaunatni kvalitāti nodrošina Rīgas Jaunatnes organizāciju konsultatīvā padome, kas tiks
atjaunota 2014.gada pavasarī. Padomē, kas darbosies kā Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas (turpmāk – Komiteja) konsultatīvā institūcija, uz 2 gadu termiĦu tiks ievēlēti
11 organizāciju pārstāvji. Padomes funkcijās ietilps:
- nodrošināt jaunatnes organizāciju līdzdalību darba ar jaunatni īstenošanā un
koordinēšanā Rīgas pilsētas pašvaldībā;
- veicināt jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošu jaunatnes politikas plānošanas
dokumentu izstrādi;
- nodrošināt uz sadarbību balstītu, koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu.
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4. Skolēnu pašpārvaldes
Jauniešu izaugsmei ir būtiska ne vien daudzveidīgu izglītības programmu apguve, bet
arī izpratnes veidošana par demokrātiskiem procesiem un līdzdalības pieredze. Pašvaldības
izglītības iestādēs aktīvi darbojas skolēnu pašpārvaldes, savukārt pilsētas līmenī - Rīgas
Skolēnu dome (turpmāk – RSD).
Pārvalde saskaĦā ar katram mācību gadam speciāli izstrādāto, jauniešu interesēs sakĦoto
izglītojošo aktivitāšu plānu ik gadu piedāvā pašpārvalžu aktīvistiem vairāk kā 20 aktivitātes
(t.sk. izbraukuma seminārus, apmācības, diskusijas), kas veltītas pašpārvalžu darbā nozīmīgo
prasmju apguvei. 2013.gadā šo iespēju izmantoja 1 244 skolēni.
5. Jauniešu informēšana par viĦu iespējām
Kopš 2006.gada Rīgā septembris tiek pasludināts par Jauniešu mēnesi, pašvaldībai
piepildot publisko telpu ar speciāli jauniešiem paredzētajiem izglītojoši-informatīvajiem
pasākumiem. To mērėis ir iepazīstināt jaunos rīdziniekus ar pilsētas sniegtajām iespējām,
motivēt iesaistīties un gūt atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētā.
Sadarbībā ar jaunatnes organizācijām 2013.gadā tika rīkoti 10 liela mēroga pasākumi, kas
pulcēja ap 11,4 tūkstošiem apmeklētāju.
Aizvien lielāka nozīme jauniešu informēšanā par dažādām iespējām ir sociālajiem
tīkliem. Tāpēc Jauniešu centrs „KaĦieris” ir izveidojis kontus 4 nozīmīgākajos tīklos –
www.twittter.com, www.facebook.com, www.draugiem.lv un www.youtube.com – kuros tiek
publicēta informācija par aktuālajiem piedāvājumiem jauniešiem un jaunatnes organizācijām.
Ar mērėi strukturēt daudzveidīgu un, bieži vien, sadrumstalotu informāciju, 2013.gadā pirmo
reizi tika izveidots Līdzdalības iespēju kalendārs, kas tiek regulāri aktualizēts. Kalendārs
aptvēra plānotās aktivitātes gada garumā 5 nozīmīgākās Pārvaldes Jaunatnes nodaĜas
kompetences (finansēšanas konkursi darba ar jaunatni jomā, publiski pasākumi jauniešiem,
jaunatnes organizāciju tīklošanās pasākumi, RJC „KaĦieris” sniegtās iespējas, skolēnu
pašpārvalžu un RSD nozīmīgākie pasākumi).
6. Jauniešu nodarbinātība
Kopš 2006.gada Departaments vasaras brīvlaikā nodarbinājis 13 un 14 gadus vecus
skolēnus izglītības iestāžu iekšējās un ārējās vides labiekārtošanā. 2013.gada jūnijā šo iespēju
izmantoja 455 jaunieši, kas strādāja 67 izglītības iestādēs. Tomēr, Ħemot vērā ierobežoto šai
aktivitātei pieejamo finansējumu un aizvien pieaugošo sabiedrības interesi par nodarbinātības
iespējām vasarā 15 – 18 gadīgajiem jauniešiem, nepieciešams izvērtēt iespēju pārprofilēt
nodarbinātības pasākumu uz vecākiem jauniešiem. Vidusskolēniem darbs vasarā būtu labs
atspēriens turpmākās karjeras izvēlē, jo īpaši ja pasākuma norisē tiktu iesaistīti komersanti.
Vienlaikus, Ħemot vērā garāku atĜauto darba laiku, viĦiem būtu iespēja mēneša laikā daudz
dziĜāk apgūt konkrētas prasmes.
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SVID ANALĪZE
Stiprās puses
Vājās puses
Pieredze darbā ar skolēnu pašpārvaldēm un Grūti sasniedzami ārpus izglītības
jauniešu brīvā laika organizēšanā
sistēmas esošie, organizāciju darbā
neiesaistītie jaunieši (nepietiekami esošie
resursi un metodes)
Daudzveidīgs brīvā laika pavadīšanas Nepietiekams brīvā laika pedagogu un
iespēju piedāvājums jauniešiem (t.sk. profesionālu jaunatnes darbinieku skaits
bezmaksas)
Cieša un ilgstoša sadarbība ar Rīgas Brīvā laika centru, dienas atklāto
jaunatnes organizācijām
nometĦu, brīvpieejas sporta objektu un
jauniešu
centru
nevienmērīgs
ăeogrāfiskais pārklājums un skaits
Stabila finansiālā atbalsta sistēma NVO Nepietiekami resursi skeitparku un citas
aktivitātēm
brīvā laika infrastruktūras attīstībai
Darbā ar bērniem un jauniešiem ir iesaistītas Specifisku zināšanu trūkums darbā ar
un savstarpēji sadarbojās pašvaldības jaunatni iesaistītajām personām
institūcijas,
NVO
un
reliăiskās
organizācijas, kā arī privātais sektors
Informācija par iespējām jauniešiem ir viegli
pieejama
internetā
(t.sk.
www.jaunatne.riga.lv
un
Pārvaldes
uzturētajos sociālo tīklu kontos)
Iespējas
Draudi
Jaunatnes organizāciju aktīvāka iesaistīšana Jauniešu organizēšanās pēc nacionālā
pašvaldības vienotajā darbā ar jaunatni principa
sistēmā (t.sk. nodrošinot iespēju piedalīties
lēmumu pieĦemšanā)
Jauniešu informēšana par viĦu iespējām, Sabiedrības vājā izpratne par jauniešu
izmantojot jaunus informācijas kanālus
neformālo izglītību
Jaunu jaunatnes darbinieku piesaiste un
Ierobežota
jaunatnes
organizāciju
sagatavošana
kapacitāte (t.sk. bieža līderu maiĦa)
Regulāra darbā ar jaunatni iesaistīto personu Izglītības un zinātnes ministrijas
tālākizglītošana
kapacitātes samazināšanās jaunatnes
politikas jautājumos
Ciešāka sadarbība ar studentu organizācijām
jaunatnes politikas jomā
Ciešāka sadarbība ar valsts institūcijām
jauniešu neformālās izglītības un līdzdalības
iespēju klāsta pilnveidē
Jaunu brīvā laika centru izveide apkaimēs,
kur pašlaik brīvā laika pavadīšanas iespējas
ir ierobežotas
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PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
Uzdevums U.2.1. Nodrošināt jaunatnes politikas īstenošanas koordināciju pašvaldībā
Pasākumi
2.1.1.Pašvaldības un
valsts institūciju
sistemātiskas
sadarbības
nodrošināšana
jaunatnes politikas
jautājumos
2.1.2.Ekspertu un
pētnieku iesaiste
darba ar jaunatni
plānošanā un
programmu izstrādē

Rīcības

Rezultatīvie
rādītāji

Izpildes
Finanšu resursi un
termiĦš vai
avoti (EUR)1
periods
2014. –
Esošā finansējuma
2018.
ietvaros

Veidot partnerības
specifisku problēmu
risināšanai jaunatnes
politikas jomā

- partnerību skaits
- partnerībās
iesaistīto
organizāciju un
institūciju skaits

Veikt kvantitatīvo
pētījumu par jauniešu
līdzdalības paradumiem
un viĦu vidū aktuālajiem
jautājumiem
Veicināt augstskolu
pētniecisko un
diplomdarbu izstrādi par
jaunatnes politikas
jautājumiem

Pētījumā aptverto
jauniešu skaits

2015.

- projektu skaits
- pētījumu skaits

2014. –
2018.

Papildus
nepieciešamais (PV)
2015.g.: 5 000
Esošā finansējuma
ietvaros

Uzdevums U.2.2. Sekmēt jauniešu nodarbinātības un ekonomiskās patstāvības
paaugstināšanos
Pasākumi
2.2.1.Jauniešu
nodarbinātības un
uzĦēmējdarbības
veicināšana

2.2.2.Jauniešu
konkurētspējas
veicināšana,
nodrošinot darba tirgū
pieprasīto prasmju

Rīcības

Rezultatīvie
rādītāji

Organizēt skolēnu
nodarbinātību vasarā
(sadarbībā ar pašvaldības
iestādēm un
kapitālsabiedrībām)

- iesaistīto
uzĦēmumu skaits
- nodarbināto
jauniešu skaits

Apmācīt jaunatnes
organizāciju aktīvistus
sociālās uzĦēmējdarbības
jautājumos

- iesaistīto
jauniešu skaits
- jaunatnes
organizāciju, kas
ieviesa sociālās
uzĦēmējdarbības
elementus, skaits
- programmu
skaits
- dalībnieku skaits
- iesaistīto NVO
skaits

Īstenot jauniešu
neformālās izglītības
programmas, jaunatnes
organizācijām
sadarbojoties ar Jauniešu

1

Izpildes
Finanšu resursi un
termiĦš vai
avoti (EUR)
periods
2014. –
Esošais finansējums
2018.
(PV): 49 943 gadā
Papildus
nepieciešamais (PV /
V) 2014.–2018.g.: 49
943 gadā
2014. –
Esošais finansējums
2018.
(PV): 2 200 gadā

2014. –
2018.

Esošais finansējums
(PV): 4 000 gadā
Papildus
nepieciešamais (V)
2014.–2018.g.: 4 000

Šeit un turpmāk: PV – pašvaldības finansējums, V – valsts finansējums, ES – Eiropas Savienības programmu
finansējums. Pašvaldības finansējuma apmērs Programmas īstenošanai kārtējā gadā tiek noteikts attiecīgā gada Rīgas
pilsētas pašvaldības budžetā.

10

apgūšanu

centru „KaĦieris”

- jauniešu skaits,
kas 6 mēnešu
laikā pēc
programmu
apguves ir
atraduši darbu

gadā
Papildus
nepieciešamais
(PV/ES) 2015.–
2018.g.: 15 000 gadā

Uzdevums U.2.3. Nodrošināt atbalstu jaunatnes iniciatīvām un jaunatnes organizāciju
darbībai
Pasākumi

Rīcības

Rezultatīvie
rādītāji

2.3.1.Jauniešu un
jaunatnes organizāciju
iniciatīvu
līdzfinansēšana

Rīkot iniciatīvu konkursu
jauniešiem

- projektu skaits
- iesaistīto
jauniešu skaits
- projektu skaits
- iesaistīto
jauniešu skaits
- iesaistīto
organizāciju
skaits
- apmācību skaits
- dalībnieku skaits
- pārstāvēto
organizāciju
skaits

2.3.2.Jaunatnes
organizāciju līderu
kapacitātes pilnveide
un organizāciju
ilgtspējas sekmēšana
2.3.3.Jauniešu
interešu grupu un
jaunatnes organizāciju
darbībai
nepieciešamās
materiālās bāzes
nodrošināšana

Izveidot jaunatnes
organizācijām iniciatīvu
konkursu bez
tematiskajām prioritātēm
Rīkot apmācības
jaunatnes organizāciju
vadītājiem un līderiem par
specifiskiem, ar
organizāciju darbību
saistītajiem jautājumiem
Nodrošināt Rīgas jauniešu
centra „KaĦieris” darbību

Izveidot 2 jaunatnes
organizāciju resursu
centrus saskaĦā ar
projektā „Youth Space”
izstrādāto metodoloăiju
Konkursa kārtībā atbalstīt
jaunatnes organizāciju
darbības projektus

- centra telpās
rīkoto pasākumu
skaits
- organizāciju
skaits, kas
izmanto centra
resursus
- izveidoto centru
telpu platība
- centros sniegto
pakalpojumu
klāsts
- atbalstīto
projektu skaits
- projektu labuma
guvēju skaits
- piesaistīto
brīvprātīgo skaits

Izpildes
Finanšu resursi un
termiĦš vai
avoti (EUR)
periods
2014. –
Esošais finansējums
2018.
(PV): 5 100 gadā
2015. –
2018.

Papildus
nepieciešamais (PV)
2015.–2018.g.: 20 000
gadā

2014. –
2018.

Esošais finansējums
(PV): 2 300 gadā

2014. –
2018.

Esošais finansējums
(PV): 3 000 gadā

2016. –
2018.

Papildus
nepieciešamais (ES)
2016.–2018.g.: 250
000

2016. –
2018.

Papildus
nepieciešamais (ES)
2016.–2018.g.: 25 000
gadā

Uzdevums U.2.4. Iesaistīt jaunatni pašvaldības darbībā, uzturot un pilnveidojot vidi
līdzdalībai
Pasākumi
2.4.1.Skolēnu

Rīcības
Izglītojošo pasākumu

Rezultatīvie
rādītāji
- pasākumu skaits
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Izpildes
Finanšu resursi un
termiĦš vai
avoti (EUR)
periods
2014. –
Esošais finansējums

pašpārvalžu
kapacitātes
stiprināšana

2.4.2.Jaunatnes
organizāciju
konsultatīvās
padomes darbības
nodrošināšana

2.4.3.Jauniešu iesaiste
viĦu dzīves kvalitāti
ietekmējošo lēmumu
pieĦemšanā

organizēšana pašpārvalžu
aktīvistiem
Organizēt izglītojošus un
informatīvus pasākumus
pašpārvalžu konsultantiem
Sagatavot informatīvos
materiālus par
pašpārvalžu darbu
Regulāri rīkot
konsultatīvās padomes
sēdes un iepazīstināt
Komiteju ar
sagatavotajiem
priekšlikumiem
Iepazīstināt jaunatnes
organizācijas ar padomes
darbu un motivēt
iesaistīties tajā
Rīkot jauniešu forumus
par viĦiem nozīmīgiem
jautājumiem

Informēt jauniešus par
līdzdalības iespējām

- dalībnieku skaits
- pārstāvēto skolu
skaits
- pasākumu skaits
- dalībnieku skaits

2018.

(PV): 10 000 gadā

2014. –
2018.

Esošā finansējuma
ietvaros

- publicēto
materiālu skaits

2014. 2018

Esošais finansējums
(PV): 1 000 gadā

- sagatavoto
priekšlikumu
skaits
- padomes darba
grupu skaits

2014. –
2018.

Esošā finansējuma
ietvaros

- padomes darbā
iesaistīto
organizāciju
skaits
- dalībnieku skaits
- pārstāvēto
organizāciju
skaits
- sagatavoto
priekšlikumu
skaits
- sasniegto
jauniešu skaits
- informatīvo
pasākumu skaits

2014.2018.

Esošā finansējuma
ietvaros

2015.
2017.

Papildus
nepieciešamais
(PV/ES) 2015.,
2017.g.: 4 500 gadā

2014. –
2018.

Esošā finansējuma
ietvaros

Uzdevums U.2.5. Īstenot jaunatnes apmaiĦas un pārrobežu neformālās mācīšanās
programmas
Pasākumi

Rīcības

2.5.1.Līdzfinansējuma
nodrošināšana
jaunatnes organizāciju
starptautiskai
sadarbībai

Konkursa kārtībā atbalstīt
starptautiskos projektus,
kuriem nav iespējams
iegūt ERASMUS+
finansējumu (t.sk.
līdzdalībai starptautisko
tīklu pasākumos)
Izstrādāt un ieviest
starptautiskos projektus
jaunatnes organizāciju
līderu kompetenču
pilnveidei
Organizēt informatīvos
pasākumus jaunatnes
organizāciju jauniem
biedriem par starptautisko
projektu veidošanu

2.5.2. Darbā ar
jaunatni iesaistīto
personu kompetenču
pilnveidošana
pārrobežu projektos

Rezultatīvie
rādītāji
- atbalstīto
projektu skaits
- projektu
dalībnieku skaits

Izpildes
termiĦš vai
periods
2016. –
2018.

Finanšu resursi un
avoti (EUR)
Papildus
nepieciešamais (PV)
2016.–2018.g.: 15 000
gadā

- projektu skaits
- dalībnieku skaits
- pārstāvēto
organizāciju skaits

2015. –
2018.

Papildus
nepieciešamais (ES)
2015.–2018.g.: 20 000
gadā

- informatīvo
pasākumu skaits
- dalībnieku skaits
- pārstāvēto
organizāciju skaits

2014. –
2018.

Esošā finansējuma
ietvaros
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2.5.3. Jauniešu (jo
īpaši to, kas ir ārpus
formālās izglītības
sistēmas un nav
nodarbināti)
iesaistīšana pārrobežu
neformālās mācīšanās
programmās

Izstrādāt un ieviest
pārrobežu projektus, kas
vērsti uz jauniešu
kompetenču pilnveidi un
konkurētspējas
veicināšanu
Informēt NEET jauniešus
par iespējām piedalīties
pārrobežu projektos
(izmantojot pieeju
„jaunietis - jaunietim”)

- projektu skaits
- dalībnieku skaits

2015. –
2018.

Papildus
nepieciešamais (ES)
2015.–2018.g.: 50 000
gadā

- sasniegto NEET
jauniešu skaits
- projektos
iesaistīto NEET
jauniešu skaits

2015. –
2018.

Esošā finansējuma
ietvaros

Uzdevums U.2.6. Nodrošināt aktivitātes bērniem un jauniešiem
Pasākumi

Rīcības

2.6.1.Līdzfinansējuma
nodrošināšana bērnu
un jauniešu nometĦu
norisei, t.sk. attālās
apkaimēs (nodrošinot
vienmērīgu
ăeogrāfisko
pārklājumu)

Līdzfinansēt izglītības
iestāžu rīkotās dienas
nometnes, prioritāri
atbalstot attālās apkaimēs
notiekošās nometnes
Līdzfinansēt izglītības
iestāžu rīkotās diennakts
nometnes ārpus Rīgas

- līdzfinansēto
nometĦu skaits
- nometĦu
dalībnieku skaits
- līdzfinansēto
nometĦu skaits
- nometĦu
dalībnieku skaits

2014. –
2018.

Konkursa kārtībā
līdzfinansēt nevalstisko
un reliăisko organizāciju
rīkotās nometnes

- līdzfinansēto
nometĦu skaits
- nometĦu
dalībnieku skaits

2014. –
2018.

Konkursa kārtībā
līdzfinansēt NVO
projektus bezmaksas brīvā
laika aktivitāšu
organizēšanai vasarā

- līdzfinansēto
projektu skaits
- sarīkoto
pasākumu skaits
- pasākumu
dalībnieku skaits
- iesaistīto iestāžu
skaits
- dalībnieku
skaits
- centru
apmeklētāju
skaits
- apmeklējumu
skaits
- pedagogu skaits,
kas piedalījušies
apmācībās
- pedagogu
nomaiĦas vidējais
laiks

2014. –
2018.

Esošais finansējums
(PV): 251 641 gadā
Papildus
nepieciešamais (PV)
2014.–2018.g.: 95 980
gadā
Esošais finansējums
(PV): 71 144 gadā
Papildus
nepieciešamais (PV)
2014.–2018.g.: 32 700
gadā
Esošais finansējums
(PV): 61 183 gadā

2014. –
2018.

Esošais finansējums
(PV): 21 682 gadā

2014. –
2018.

Esošais finansējums
(PV): 24 965 gadā

2014. –
2018.

Esošā finansējuma
ietvaros

2.6.2.Sporta un citu
brīvā laika aktivitāšu
organizēšana bērniem
un jauniešiem, t.sk.
attālās apkaimēs
(nodrošinot
vienmērīgu
ăeogrāfisko
pārklājumu)
2.6.3.Brīvā laika
centru darbības
nodrošināšana un tīkla
pilnveide, t.sk. attālās
apkaimēs (nodrošinot
vienmērīgu
ăeogrāfisko
pārklājumu)

Finansēt sportiskās
aktivitātes pašvaldības
izglītības iestāžu sporta
laukumos vasarā
Finansiāli atbalstīt brīvā
laika centru darbību,
atjaunojot materiālus un
materiāli-tehnisko
nodrošinājumu
Organizēt apmācības
brīvā laika centru
pedagogiem

Rezultatīvie
rādītāji
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Izpildes
Finanšu resursi un
termiĦš vai
avoti (EUR)
periods
2014. –
Esošais finansējums
2018.
(PV): 158 183 gadā

Veidot jaunus brīvā laika
centrus

- izveidoto centru
skaits

2015. –
2018.

Papildus
nepieciešamais (PV)
2015.–2018.g.: 34 000
gadā

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA
Informatīvo ziĦojumu par Programmas izpildi iepriekšējā kalendārajā gadā IKSD reizi
gadā (līdz 31.martam) iesniedz Komiteja, bet gala ziĦojumu par Programmas izpildi – līdz
2019.gada 31.martam.
Ievērojot iepriekš noteiktos termiĦus, savu atzinumu par Programmas īstenošanu
Komitejā iesniedz Jaunatnes organizāciju konsultatīvā padome.
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