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1.Institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai
1.1.Jaunatnes lietu konsultatīvā padome darbojas kā padomdevēja institūcija, kuras
mērķis ir veicināt pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, sekmējot Saldus novada
jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī rosinot
jauniešus atgriezties savā novadā.
1.2.Darbu ar jaunatni Saldus novadā koordinē Saldus novada pašvaldības Izglītības
pārvalde, kurā strādā pašvaldības jaunatnes lietu speciālists.
1.3. Saldus BJC Jauniešu atpūtas un iniciatīvu centrs „Šķūnis” ir atbalsta vieta jaunatnes
darba realizācijai Saldus novadā, kā arī koordinē Saldus novada jauniešu brīvprātīgo darbu.
1.4. Saldus novada pašvaldībā strādā karjeras konsultants, jaunatnes darbinieki un citi
speciālisti darbā ar jaunatni. Novada vasaras nometņu programmu īstenošanu koordinē Saldus
BJC.
1.5.Darba ar jaunatni īstenošanā patstāvīgi iesaistās pašvaldības iestādes (skolas,
kultūras nami, dienas centri, sabiedriskie centri, jauniešu centri u.c.) un speciālisti, kuri atbilstoši
savas iestādes darbības mērķiem un sava darba uzdevumiem izstrādā īpaši jauniešiem
nepieciešamas programmas un projektus.
1.6.Katrā pagasta pārvaldē ir jaunatnes darba koordinators. Darbu viņš veic sadarbībā ar
pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu, kopīgi nodrošinot jauniešu informēšanu, apmācību un
iesaistīšanu novada sociāli ekonomiskajos procesos un sabiedriskajā dzīvē.
1.7. Pagasta jaunatnes lietu koordinators, novērtējot esošo situāciju, iespējas un
nepieciešamību, sadarbībā ar pagasta pārvaldi un jaunatnes lietu speciālistu rosina izveidot
pagasta jauniešu centru.
2. Jauniešu informētības palielināšana
2.1.Ir modernizēta un pastāvīgi aktualizēta mājas lapa Saldus novada jauniešiem
www.saldusjauniesiem.lv., ko īsteno JIC “Šķūnis”.
2.2.Pašvaldībā darbojas sabiedrisko attiecību speciālists, kurš savu pienākumu ietvaros
regulāri rūpējas arī par darba ar jaunatni aktualizēšanu sabiedrībā.
2.3.Reizi mēnesī iznāk Saldus novada informatīvs izdevums, kurā viena sleja veltīta
jauniešiem aktuālām tēmām.
2.4. JIC “Šķūnis” regulāri apkopo informāciju par novadā esošajām jaunatnes
organizācijām, jauniešu iniciatīvas grupām un viņu īstenotajiem projektiem un aktivitātēm.
2.5. Jauniešu informēšanai tiek izmantotas modernās tehnoloģijas, sociālie tīkli un citi
informācijas avoti, kas aktuāli jauniešiem.
3. Jauniešu līdzdalība sabiedrības dzīvē un dalība jaunatnes organizācijās un jauniešu
iniciatīvas grupās
3.1.Izveidota atbalsta sistēma jaunatnes organizācijām un jauniešu iniciatīvas grupām t.i.
– novada pašvaldības projekta ietvaros darbojas jauniešu projektu apakšprogramma, un ir
izstrādāts mehānisms, kā jaunatnes organizācijas var saņemt atbalstu ikdienas darbam un savas
darbības paplašināšanai novadā visa gada garumā.
3.2. Izveidota jauniešu organizāciju un iniciatīvu grupu datu bāze.

3.3. Pašvaldības sagatavotos lēmuma projektus, kuri attiecas uz jauniešiem, nosūta
Jaunatnes lietu konsultatīvajai padomei, kura nepieciešamības gadījumā tos apspriež ar
jaunatnes organizācijām, iniciatīvu grupām un vidusskolu skolēnu pašpārvaldēm.
3.4. Pašvaldības iestādes piedāvā iespēju jauniešiem apgūt dažādas prasmes, iesaistot
viņus kā brīvprātīgos sociāli nozīmīgās aktivitātēs.
3.5. Jauniešu forumā noteiktā kārtībā tiek izvirzīti jauniešu pārstāvji, kurus iekļauj
Jaunatnes lietu konsultatīvajā padomē un kas darbojas saskaņā ar JLKP nolikumu.
3.6. Skolās lēmumu pieņemšanā tiek iesaistītas skolēnu pašpārvaldes, un skolas
administrācija to ievēro.
4. Jauniešu nodarbinātība
4.1. Pagastu pārvaldes un pašvaldības iestādes aktīvi iesaista jauniešus Nodarbinātības
valsts aģentūras piedāvātajos projektos un informē par citām nodarbinātības iespējām.
4.2. Pašvaldība veicina jauniešu, īpaši studentu iesaistīšanos dažādos uzņēmējdarbības
konkursos.
4.3. Ir izveidota datu bāze par Saldus novada studentiem, viņu studiju virzienu un
kvalifikāciju, piedāvājot prakses un darba vietas sadarbībā ar pašvaldības iestādēm un
uzņēmējiem. To nodrošina pašvaldībā strādājošais karjeras konsultants/konsultanti.
4.4. Turpina darboties Stipendiju fonds „Medusmaize” Saldus novada studentiem.
4.5. Pašvaldībā tiek atzīts, atbalstīts un novērtēts jauniešu brīvprātīgais darbs, dodot
iespēju iesaistīties apmaksātā vasaras darbā un iegūt papildus punktus stipendijas “Medusmaize”
pieteikumu izvērtēšanā.
5. Jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana
5.1. Saldus BJC sadarbībā ar novada izglītības, kultūras un sporta iestādēm un Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centru koordinē plašu un daudzveidīgu vasaras
nometņu programmu bērniem un jauniešiem.
5.2. Izveidota pašvaldības teritorijā organizējamo nometņu vai radošo dienu atbalsta
sistēma (darba nometnes, sporta nometnes, dienas nometnes, tematiskās diennakts nometnes u.c.)
un koordinācija.
5.3. Regulāri atsevišķas sporta un kultūras aktivitātes novadā tiek organizētas tieši
jauniešu auditorijai.
5.4. Saldus JIC „Šķūnis” un pagastu jaunatnes lietu koordinatori piedāvā dažādas
neformālās izglītības aktivitātes un atbalsta jauniešu iniciatīvas.
5.5. Notiek un tiek atbalstīti dažādi jauniešu starptautiski pasākumi un jauniešu dalība
starptautiskos pasākumos.
6. Atbalsts jauniešiem un jauniešu sociālā aizsardzība
6.1. Sadarbībā ar Saldus novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” un
Dzimtsarakstu nodaļu ir izveidota atbalsta sistēma jaunajām ģimenēm, un nepieciešamības
gadījumā jaunajām ģimenēm tiek nodrošināti ģimeņu asistenti.
6.2. Pašvaldības budžeta iespēju ietvaros ieviestas atlaides skolēniem un studentiem
kultūras un sporta iestāžu apmeklējumam un transporta izdevumu kompensāciju sistēma.
6.3. Izveidota sistēma, kas nodrošina skolēnu apbalvošanu par augstiem sasniegumiem
mācībās un ārpusstundu darbā.
6.4. Katru gadu Latvijas Valsts svētkos 18.novembrī tiek pasniegta balva „Mērķtiecīgs
jaunietis Saldus novada nākotnei”.
6.5. Par 50 un vairāk nostrādātajām brīvprātīgā darba stundām tiek apbalvoti Brīvprātīgā
darba veicēji Saldus novadā.
6.6. Jauniešu sociālajai iekļaušanai un atbalstam tiek veidotas dažādas mentoru
programmas.

7. Sabiedriskā kārtība un drošība, veselīgs dzīves veids
7.1. Katru gadu tiek īstenots vismaz viens projekts novada jauniešiem par atkarību
profilaksi un noziedzības mazināšanu.
7.2. Ir izveidota ar jauniešu sabiedrisko kārtību, drošību un veselīgu dzīves veidu saistīto
speciālistu sadarbības sistēma.
7.3. Problēmu gadījumos jauniešiem ir pieejama informācija un pašvaldības speciālisti –
pašvaldības un medicīnas iestādēs.
7.4. Pašvaldībā ir noteikts atbildīgais par veselības veicināšanu un vienaudžu izglītošanu.
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