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APSTIPRINĀTA  

ar Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2012.  

sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 52 p.) 

Madonas novada Jaunatnes politikas RĪCĪBAS PROGRAMMA 2012. – 2014.gadam 
 
Jaunatnes politikas 

ilgtermiņa mērķi 
Jaunatnes politikas 

īstermiņa mērķi 
Uzdevumi, plānotās aktivitātes 

Atbildīgā (-ās) 
Institūcija (-as) 

Partneru 
institūcijas 

Finanšu 
avots 

indikators 

1.Jauniešu informētība   

1.1. Veicināt jauniešu 
informētību par 
sabiedrībā notiekošajiem 
procesiem un 
piedāvātajiem 
pakalpojumiem jauniešu 
mērķauditorijai.  
 

1.1.1. Nodrošināt 
informācijas 
pieejamību par 
jauniešiem 
aktuāliem 
jautājumiem un 
iespējām  
 

1) Reizi gadā organizēt 
novada mēroga jauniešu 
konferences vai forumus. 
2) Organizēt apmācības un 
informatīvos seminārus 
jauniešiem ar dažādu 
iesaistīto nozaru institūciju 
pārstāvjiem. 
 

Madonas BJC MND, PP 
JIC, SP ,JO 
novada 
iestādes un 
institūcijas 
 

MND, 
projekti 

1.Organizēto 
pasākumu 
skaits, 
2.Pasākumu 
dalībnieku 
skaits 
 

 1.1.2. Nodrošināt 
savstarpēju 
informācijas 
apmaiņu starp 
jauniešiem un 
pašvaldību 

1) Nodrošināt jauniešus ar 
informāciju par iespējām 
iesaistīties pašvaldības 
lēmumu pieņemšanā. 
2) Regulāri veikt aptaujas un 
pētījumus, lai apkopotu 
informāciju par novada 
jauniešiem un darbu ar 
jaunatni. 
3) Regulāri izpētīt jauniešu 
lietderīga brīvā laika 
pavadīšanas iespējas un 
pieprasījumu.  
4) organizēt jauniešu tikšanās 
ar novada domes deputātiem 

Madonas BJC MND, JIC,  
Izgl I, SP, JO, 
novada 
iestādes un 
institūcijas, 
 

MND,  
projekti 

1.Pasākumu 
skaits,  
2.3. Aptauju 
skaits, 
dažādība, 
aptaujāto 
jauniešu skaits. 
4. tikšanos 
skaits un 
dalībnieku 
skaits. 
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un speciālistiem. 
 
 

Jaunatnes politikas 
ilgtermiņa mērķi 

Jaunatnes politikas 
īstermiņa mērķi 

Uzdevumi, plānotās aktivitātes 
Atbildīgā 
institūcija 

Partneru 
institūcijas 

Finanšu 
avots 

Indikators 

 1.1.3. Attīstīt 
vienotu Madonas 
novada jauniešu 
informācijas 
sistēmu, lai 
nodrošinātu 
jauniešiem aktuālu, 
kvalitatīvu, 
pieejamu un 
saistošu 
informāciju 
 

1) Pilnveidot informācijas 
izplatīšanas veidus 
jauniešiem, izmantojot 
dažādus informācijas nesējus: 
laikraksts „Stars (sadaļa par 
jauniešiem aktuāliem 
jautājumiem), mājas lapas, 
sociālie tīkli, jaunumu un ziņu 
listes e-pastā, afišas.  
2) Uzlabot Madonas mājas 
lapas jauniešu sadaļas 
struktūru, saturu un dizainu. 
3) nodrošināt vienlīdzīgas 
informācijas ievietošanas un 
saņemšanas iespējas visa 
novada jauniešiem. 
 

Madonas BJC MNJD, 
laikraksts 
„Stars”, JIC, SP, 
JO 

MND,  
projekti 

1.rakstu skaits 
drukātajos un 
elektroniskajos 
medijos, 
1.jauniešu 
lapas 
regularitāte 

laikrakstā 
„Stars” 
2.novada mājas 
lapas jauniešu 
sadaļu 
daudzums un 
kvalitāte 
3. jauniešu 
skaits, kuri 
pirmo reizi 
piedalās 
pasākumos. 
3. informācijas 
no novada 
pagastiem 
daudzums un 
dažādība 
medijos. 

 1.1.4. Realizēt 
„Interešu 
aizstāvības 
programmu 2012” 

1) Informēt jauniešus  par 
pašvaldības jaunatnes 
politikas plānošanas 
dokumentiem un viņu 
iespējām 
2) organizēt pasākumus 

Madonas BJC Biedrība : 
Jaunatnes 
līderu koalīcija” 

ESF projekts 1.Jaunieši 
informēti par 
pašvaldības 
pieņemtajiem 
jaunatnes 
politikas 
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jauniešiem par interešu 
aizstāvību 

plānošanas 
dokumentiem 
2. Notikušo 
pasākumu un 
projektu skaits 
programmas 
ietvaros. 

1.2.Veicināt sabiedrības 
izpratni par jaunatni un 
darbu ar jaunatni novadā. 

1.2.1. Nodrošināt 
sabiedrības 
informētību par 
esošo situāciju 
darbā ar jaunatni 
Madonas novadā. 

1)Veicināt sadarbību ar 
vietējiem medijiem (pagastu 
avīzes, reģionālais laikraksts, 
VTV) un citiem informācijas 
kanāliem (interneta mājas 
lapas) 

Madonas BJC MNJD, JIC, 
pagastu avīžu 
redaktori, skolu 
avīžu redaktori 

MND, projekti 1.jauniešu 
mājas lapu 
apmeklētāju 
skaits. 
1.Pasākumu, 
aktivitāšu 
skaits, kas 
vērsti uz 
pieejamību 
visiem 
jauniešiem, 
neatkarīgi no 
viņu 
dzīvesvietas, 
dzimuma utt. 

2.Jauniešu līdzdalība un brīvprātīgais darbs  

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

2.1.1. Atbalstīt 
jauniešu 
organizāciju 
darbību un veicināt 
jaunu organizāciju 
veidošanos 
 

1) Nostiprināt un pilnveidot 
jauniešu centru darbību, 
rīkojot kopīgas tikšanās, 
apmācības, seminārus, 
pieredzes apmaiņas 
u.c.).Iespēju robežās atbalstīt 
ar materiāltehnisko 
nodrošinājumu. 
2) Paplašināt jauniešu centru 
pārklājumu novadā. 
3) Katru gadu paredzēt 
finansējumu pašvaldības 

Madonas BJC MND, PP, JIC, 
JO, jaunatnes 
starptautisko 
programmu 
aģentūra,  
novada 
iestādes un 
institūcijas 
 

MND, projekti 1. pasākumu 
skaits jauniešu 
centros 
1.jaunatnes 
darbinieku 
semināru un 
praktikumu 
skaits 
2. jaunu 
jauniešu centru 
atvēršana 
2. esošo 
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budžetā darbam ar jaunatni. 
4)Uzlabot materiāli tehnisko 
bāzi jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas vietās 
5)Atbalstīt jauniešus, 
iniciatīvas grupas un 
jaunatnes organizācijas ar 
pieejamiem nepieciešamajiem 
materiālajiem resursiem un 
telpām viņu iniciatīvas 
aktivitāšu nodrošināšanai.  
6) Katrā pagastā noteikt 
jaunatnes lietu koordinatoru 

jaunatnes 
centru materiāli 
tehnisko bāžu 
uzlabošana 
,atjaunošana 
3.-5. 
Pašvaldības 
atvēlētie finansu 
līdzekļi un citi 
resursi 
jaunatnes 
darbam. 
6. jaunatnes 
darbinieku 
skaits novadā 
kopumā 

 2.1.2. Veicināt 
jauniešu līdzdalību 
Madonas novada 
aktivitātēs 
 

1)Sekmēt skolu pašpārvalžu 
un līdzpārvalžu darbu un 
sadarbību.  
2)Veicināt Madonas novada 
Jauniešu domes attīstību un 
izaugsmi nodrošinot 
pieejamus nepieciešamos 
resursus un informācijas 
pietiekamību 
3)Veicināt jaunatnes 
organizāciju attīstību un 
jauniešu līdzdalību tajās 
4) Iesaistīt jauniešus 
pasākumu organizēšanā 
5) Līdzfinansēt jauniešu 
projektus 
6) Nodrošināt jauniešiem 
iespēju piedalīties lēmumu 
pieņemšanas procesos, 
iesaistot novada jauniešu domi 

Madonas BJC 
 
 

MND, PP, 
Izgl I, kultūras 
un citas novada 
iestādes un 
institūcijas, JO. 
 

MND, 
projekti, 
ziedojumi 

1.skolēnu 
pašpārvalžu / 
līdzpārvalžu 
pasākumu 
skaits. 
2. jauniešu 
skaits MNJD 
2. MNJD 
organizēto 
pasākumu 
skaits 
2. MNJD 
rakstīto un 
atbalstīto 
projektu skaits 
3. jaunatnes 
organizāciju un 
dalībnieku 
skaits 
4. brīvprātīgo 
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(MNJD). 
7)Veicināt un atbalstīt saturīgu 
jauniešu pasākumu tradīciju 
veidošanos. Veicināt jaunu un 
atbalstīt jau esošo tradicionālu 
pasākumu organizēšanu. 
8)Organizēt vides sakopšanas 
pasākumus iesaistot tajos 
jauniešus.  

jauniešu skaits 
pasākumos 
5. novada 
domes 
finansētie 
jaunatnes 
projekti 
5.jauniešu 
tikšanās ar 
politiķiem 
7. tradicionālo 
pasākumu 
skaits 
8. talku skaits, 
jauniešu skaits 
talkās 
 
 

 2.1.3. Veicināt 
jauniešu 
iesaistīšanos 
nacionāla un 
starptautiska 
mēroga aktivitātēs 

1)Veicināt jauniešu motivāciju 
iesaistīties jaunatnes 
organizācijās, iniciatīvas 
grupās vai interešu klubos.  
2)Nodrošināt nepieciešamās 
informācijas pieejamību un 
konsultācijas par iespējām 
darboties ES programmās un 
starptautiskajos projektos; 
veicināt dalībnieku pieredzes 
apmaiņu.  
3)Pilnveidot jaunatnes 
darbinieku un jauniešu 
zināšanas, prasmes jaunatnes 
projektu izstrādē un 
realizēšanā. 
4)Līdzfinansēt jauniešu 
projektus.  

Madonas BJC, 
JIC 

MND, PP, JIC, 
izglītības 
iestādes, JO, 
jaunatnes 
starptautisko 
programmu 
aģentūra 

MND,  
projekti 

1. jaunatnes 
organizāciju un 
dalībnieku 
skaits 
2. ES 
programmu 
popularizēšanas 
pasākumu 
skaits, 
dalībnieku 
skaits 
3.jaunatnes 
darbinieku 
dalība 
semināros par 
projektiem un 
atbalstīto 
projektu skaits  
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5)Iespēju robežās atbalstīt ar 
nepieciešamajiem resursiem 
Madonas novada jauniešus - 
ES programmu un 
starptautisko projektu 
dalībniekus 
6) Organizēt jauniešu 
pieredzes apmaiņas 
braucienus. 
 

4. novada 
jauniešu, ES 
programmu 
dalībnieku, 
skaits 
5. jauniešu 
pieredzes 
apmaiņas 
braucienu un 
dalībnieku 
skaits 
 

2.2. Attīstīt jauniešu 
brīvprātīgo darbu kā 
jaunatnes prasmju un 
zināšanu pilnveides 
resursu  
 

2.2.1. Attīstīt 
jauniešu 
brīvprātīgā darba 
sistēmu 
 

1) Nodrošināt informācijas 
pieejamību par brīvprātīgā 
darba iespējām vietējā un 
starptautiskā mērogā.  
2) Iesaistīt dažādu nozaru 
partnerus brīvprātīgā darba 
sistēmā (sociālais dienests, 
izglītības iestādes, kultūras 
iestādes, u.c.). 
3) Organizēt jauniešu 
brīvprātīgo darbu vasaras 
periodā dažādās nozarēs. 
4) Izmantot Eiropas 
brīvprātīgā darba iespējas, 
tādējādi piesaistot ārvalstu 
jauniešus organizāciju 
cilvēkresursu kapacitātes 
nodrošināšanai.  

Madonas BJC MND, PP, JIC, 
Izgl I, JO, 
jaunatnes 
starptautisko 
programmu 
aģentūra, 
kultūras un  
citas novada 
iestādes un 
institūcijas. 
 

MND,  
projekti 

1. informācijas 
par brīvprātīgo 
darbu (mikro, 
makro) līmenī 
daudzums  
2. brīvprātīgo 
jauniešu skaits 
Latvijas un 
vietējā reģistrā. 
3. Informācijas 
par nozaru 
partneriem 
pieejamība. 
4. Brīvprātīgo 
darbu veicēju 
skaits – novadā 
un pasaulē. 
 
 

3. Jauniešu neformālā izglītība un brīvais laiks 
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3.1. Sekmēt jauniešu 
neformālās izglītības 
attīstību 

3.1.1. Attīstīt un 
popularizēt 
neformālās 
izglītības 
pieejamību un 
piedāvājumu 
 

1) Organizēt dažādus 
neformālās izglītības 
pasākumus un apmācības, kā 
jauniešu, tā pieaugušo vidū 
(jaunatnes darbinieki, vecāki, 
izglītības darbinieki  
2) Organizēt neformālās 
izglītības popularizēšanu, 
sadarbojoties ar formālās 
izglītības iestādēm. 
3) Izplatīt informāciju par 
neformālās izglītības iespējām 
jauniešiem pieejamās vietās. 
4) Organizēt dažādus uz 
personības izaugsmi vērstus 
pasākumus gan pasīvajiem 
jauniešiem, gan jaunatnes 
līderiem, lai attīstītu un 
pilnveidotu viņu prasmes un 
iemaņas, veicinātu viedokļa un 
attieksmes veidošanos, 
tādējādi sekmējot 
cilvēkresursu pēctecību. 
5) Nodrošināt jaunatnes 
darbinieku apmācību un 
pieredzes apmaiņu par 
neformālo izglītību  
6) Nodrošināt dažādu 
informatīvu materiālu par 
neformālo izglītību pieejamību.  

Madonas BJC, 
JIC 

MND, PP, JIC, 
Izgl I, JO, 
jaunatnes 
starptautisko 
programmu 
aģentūra, 
kultūras un  
citas novada 
iestādes un 
institūcijas. 
 

MND,  
projekti 

1.Neformālās 
izglītības 
pasākumu un 
dalībnieku skaits. 
2. Neformālās 
izglītības 
pasākumu 
norises vietu 
skaits un 
dažādība. 
3.4.Informācijas, 
par neformālās 
izglītības 
iespējām, skaits. 
5. jaunatnes 
darbinieku dalība 
semināros par 
neformālo 
izglītību un 
notikušo 
pasākumu skaits. 
6. Informatīvo 
materiālu skaits 
un pasākumi to 
reklamēšanā. 
 

3.2. Veicināt jauniešu 
brīvā laika pavadīšanu 
lietderīgās aktivitātēs, kas 
sekmē pozitīvas, radošas 
un aktīvas personības 
izaugsmi un attīstību.  

3.2.1. Veicināt 
jauniešu 
iesaistīšanos 
kultūras un sporta 
aktivitātēs 

1) Organizēt esošo kultūras 
namu un sporta zāļu optimālu 
izmantošanu. 
2) Organizēt un iesaistīt 
jauniešus aktīvos sporta un 
kultūras pasākumos 

Madonas BJC, 
JIC, sporta skola 

MND, PP, JIC, 
Izgl I, JO, 
kultūras, sporta 
un citas novada 
iestādes un 
institūcijas, 

MND, 
 projekti 

1. Informācija par 
kultūras namu un 
sporta zāļu 
iespējām. 
2. jauniešu 
skaits, kuri 
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 3) Organizēt izglītojošas un 
savstarpēju izpratni vecinošas 
starppaaudžu (bērnu –vecāku/ 
vecvecāku) aktivitātes. 
4. Labiekārtot jau esošos un 
veidot jaunus sporta un 
aktīvās atpūtas laukumus 

citas biedrības 
un 
organizācijas. 

darbojas kult. 
namos un sporta 
zālēs un 
piedalās 
pasākumos 
3. Starppaaudžu 
pasākumu un 
dalībnieku skaits. 
4. Telpu un āra 
vides objektu 
(sporta un 
aktīvās atpūtas 
laukumu) skaits, 
labiekārtošanas 
darbu skaits.  
 

 3.2.2. Organizēt 
saturīgas brīvā 
laika pavadīšanas 
aktivitātes skolas 
brīvlaikā 

1) Organizēt tematiskās 
nometnes, radošās dienas un 
citus aktivitāšu projektus. 
 

Madonas BJC, 
JIC, biedrības 

MND, PP, JIC, 
Izgl I, JO, 
novada 
iestādes un 
institūcijas, 
citas biedrības 
un 
organizācijas. 
 

MND,  
projekti, 
 ziedojumi 

1. Nometņu un 
citu brīvdienu 
pasākumu skaits 
un šo pasākumu 
dalībnieku skaits. 
 
 
 

4. Jauniešu sociālā drošība un veselība 

4.1. Veicināt veselīgu un 
drošu dzīvesveidu 
jauniešu vidū 
 

4.1.1. Īstenot 
regulārus jauniešu 
atkarību 
profilakses, 
reproduktīvās 
veselības, veselīga 
dzīvesveida un 
sabiedriskās 
drošības 

1) Veidot un atbalstīt 
informatīvās kampaņas un 
akcijas par veselīgu 
dzīvesveidu un veselību 
Madonas novada skolās. 
2) Nodrošināt jauniešiem 
iespēju kļūt par vienaudžu 
izglītotājiem. 
3) Aicināt izglītības iestādes 

Madonas BJC 
 
 

MND, PP, JIC, 
Izgl I, JO, 
kultūras, sporta 
iestādes, SD, 
sporta un 
institūcijas, 
citas biedrības 
un 
organizācijas. 

MND,  
projekti 

1.Veselīga 
dzīvesveida 
popularizēšanas 
informatīvo 
akciju skaits un 
dalībnieku skaits. 
2. jauniešu 
izglītotāju 
apmācību un 
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popularizēšanas 
pasākumus 
 

projektu nedēļas ietvaros veikt 
atkarību pētījumus un 
prezentēt tos citiem 
jauniešiem. 
4)Organizēt saturīgus, 
jauniešiem saistošus aktīvu un 
veselīgu dzīvesveidu 
veicinošus pasākumus.  

viņu vadīto 
semināru un 
dalībnieku skaits. 
3. Veselību 
veicinošo tēmu 
skaits skolu 
Projektu nedēļās  
4. Veselīgu 
dzīvesveidu 
veicinošo 
pasākumu skaits 

4.2. Uzlabot jauniešu 
sociālās drošības un 
sociālo pakalpojumu 
pieejamību Madonas 
novadā  
 

4.2.1. Uzlabot 
sadarbību ar 
policiju, glābšanas 
dienestu, ārstiem, 
pašvaldības sociālo 
dienestu , 
bāriņtiesu u.c. 
sociālās drošības 
paaugstināšanai.  
 

1) Nodrošināt jauniešiem 
pieejamu informāciju par 
veselības un sociālās drošības 
jautājumiem. 
2) Nodrošināt jauniešiem 
draudzīgu speciālistu – 
medicīnas darbinieku, sociālo 
darbinieku un tiesībsargājošo 
iestāžu darbinieku 
pakalpojumus visā novadā. 
3) Attīstīt jauniešu 
pašiniciatīvu un līdzdalību 
sociālās drošības uzlabošanai 
(piem., jauniešu reidi).  
4) Nodrošināt jauniešu ar 
īpašām vajadzībām 
iekļaušanu sabiedriskajos 
procesos 
5) Organizēt sociālā riska 
jauniešiem piemērotus un 
interesantus pasākumus, kas 
veicinātu šo jauniešu 
iesaistīšanos pozitīva rakstura 
aktivitātēs.  

Sociālais 
dienests 

MND, mediķi, 
policija, PP, 
Madonas BJC, 
JIC, Izgl I, JO, 
citas biedrības 
un 
organizācijas. 

MND,  
projekti 

1.Informācijas 
par veselības un 
sociālās 
drošības 
jautājumiem 
daudzums. 
2.jauniešiem 
pieejamo 
draudzīgo 
speciālistu 
skaits, apkalpoto 
jauniešu skaits 
3. līdzdarbīgo 
jauniešu skaits 
reidos 
4. jauniešu ar 
īpašām 
vajadzībām 
skaits 
pasākumos 
4., 5. integrācijas 
pasākumu skaits  
5. soc. Riska 
jauniešu skaits 
pasākumos  
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 4.2.2. Organizēt 
prevencijas 
pasākumus sociālā 
riska grupas 
jauniešiem 

1) Nodrošināt sociālā riska 
grupas jauniešiem sociālās 
korekcijas programmas 
izstrādi; 
2)nodrošināt sociālā riska 
grupas jauniešus ar atbalsta 
personālu; 
3)nodrošināt sporta un 
radošās nodarbības; 
4) nodrošināt vienaudžu 
izglītošanu, sociālo prasmju 
apguvi. 
 

Madonas 
novada 
pašvaldība 

Madonas BJC, 
JIC, Sociālais 
dienests, 
bāriņtiesa, 
sabiedriskās 
politikas centrs 
PROVIDUS, 
VBTAI 

80% Eiropas 
komisija, 
20% 
Madonas 
novada 
pašvaldība 

Aktivitātēs 
piedalījušies 
vismaz 40 
sociālā riska 
grupas jaunieši.  

5. Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība 

5.1.Veicināt jauniešu 
nodarbinātību un 
uzņēmējdarbību 
Madonas novadā 

5.1.1.Nodrošināt 
nepieciešamās 
informācijas 
pieejamību un 
sniegt konsultatīvo 
atbalstu jauniešiem  
uzņēmējdarbības, 
darba tirgus un 
karjeras 
jautājumos.  
 

1)Organizēt seminārus par 
jauniešu karjeras iespējām. 
Rīkot skolu jaunatnes un 
uzņēmēju diskusijas par 
uzņēmējdarbības 
perspektīvām un 
nepieciešamajām profesijām.  
2)Sadarbībā ar NVA karjeras 
konsultantiem sniegt 
jauniešiem (īpaši skolas 
vecuma jauniešiem) 
informāciju par izglītības un 
karjeras iespējām, balstoties 
uz pieprasīto profesiju klāstu 
darba tirgū.  
3)Pilnveidot informatīvo 
atbalstu jauniešiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 
4) Uzlabot izglītības iestāžu 
sadarbību ar uzņēmējiem un 

NVA 
 

MND, Izgl I, 
skolēnu mācību 
firmas, biznesa 
inkubators, JO, 
MNJD, citas 
biedrības un 
organizācijas 

MND,  
projekti 

1. Karjeras dienu 
pasākumu un to 
dalībnieku skaits. 
1.diskusiju ar 
uzņēmējiem   un 
dalībnieku skaits  
2. NVA 
apmeklējumu un 
apmeklētāju 
skaits. 
3. Informācijas 
par jauno 
uzņēmēju 
iespējām 
daudzums. 
4.”Ēnu dienu” 
dalībnieku skaits, 
apmeklēto 
iestāžu un 
darbinieku skaits. 
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citām institūcijām „Ēnu dienas” 
rīkošanā novadā.  
5)Veicināt un popularizēt 
biznesa inkubatora 
pakalpojumu izmantošanu.  
 

5. pasākumu 
kopā ar biznesa 
inkubatoru un 
dalībnieku skaits. 

 5.1.2. Pilnveidot 
jauniešu dažādas 
prasmes, iemaņas 
un zināšanas 
atbilstoši jauniešu 
interesēm un 
talantiem.  
 

1) Organizēt neformālās 
izglītības pasākumus jauniešu 
motivācijas celšanai, 
mērķtiecības un komunikāciju 
prasmju pilnveidei.  
2) Organizēt „Ēnu dienas” 
pasākumus, lai jaunieši gūtu 
priekšstatu par dažādām 
specialitātēm un spētu vieglāk 
izvēlēties nākotnes profesiju.  
 

Madonas BJC MND, Izgl I, 
skolēnu mācību 
firmas, biznesa 
inkubators, JO, 
citas biedrības 
un 
organizācijas 

MND,  
projekti 

1. atbilstošu 
pasākumu un to 
dalībnieku skaits. 
2. Ēnu dienu” 
dalībnieku skaits, 
apmeklēto 
iestāžu un 
darbinieku skaits. 
 

 5.1.3. Veicināt 
skolēnu prakses 
iespējas un 
nodarbinātību 
vasarā  
 

1) Motivēt Madonas novada 
uzņēmējus, NVO un 
pašvaldību nodrošināt 
jauniešiem prakses vietas, 
vasaras darbus, brīvprātīgā 
darba u.c. nodarbinātības  
 

NVA MND, PP, JIC, 
Izgl I, JO, 
kultūras, sporta 
iestādes, SD, 
sporta un 
institūcijas, 
citas biedrības 
un 
organizācijas, 
uzņēmēji. 

projekti 1. Prakses vietu, 
vasaras darbu , 
mācības 
prakses, mācību 
firmu skaits un 
piepildījums. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programmas īstenošanas un pārraudzības kārtība 
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Par stratēģijas rīcības plāna izpildi ir atbildīgs Madonas Bērnu un jauniešu centrs. Stratēģijas ilgtspēju nodrošinās novada jaunatnes darbinieku, 

jauniešu domes (MNJD), jaunatnes biedrību, organizāciju darbība un savstarpējā sadarbība. Lai izvērtētu rīcības programmas gaitu, darba 

kvalitāti un tālāko virzību, reizi gadā tiks organizēts novada jaunatnes un atbildīgo personu forums. 

Novada jaunatnes forumā tiek veikts darba ar jaunatni monitorings un noteikti uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai. Reizi trijos gados tiek 

veikta programmas aktualizēšana. 

 

 
      



 

 

Plānotie rezultāti 

 

1. Mērķtiecīgas darbības rezultātā tiks: 

 

 Nodrošināta mērķtiecīga valsts, pašvaldības institūciju, jauniešu 

organizāciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai novadā.  

 Sekmēts ilgtspējīgs un mūsdienu izaicinājumiem atbilstošs darbs ar 

jaunatni 

 Veicināta virzība uz mērķu sasniegšanu jaunatnes jautājumos un 

noteiktajās prioritātes jaunatnes lietās 

 Plānots novada jauniešu darba finansējums. 

  Sniegts pašvaldības morālais un finansiālais atbalsts jaunatnes 

pasākumiem, līdzfinansējums projektiem, telpas pasākumiem un 

aktivitātēm. 

 Sekmētas jaunatnes pašiniciatīvas ,aktīva līdzdalība sabiedriskajā 

dzīvē un lēmumu pieņemšanas procesā pašvaldībā. 

 Saglabāta esošo un veicināta jaunu jauniešu organizāciju izveide 

pagastos un pilsētā. 

 Izveidots un uzlabots darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju un 

institūciju savstarpējās sadarbības tīkls 

 Sekmēts lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidīgums 

 Izveidots un regulāri koriģēts, papildināts novada jaunatnes pasākumu 

plāns  

 Veicinātas novada jaunatnes politikas tradīcijas 

  Apkopoti, popularizēti „labās prakses” piemēri  

 Izglītoti un darbam ar jaunatni motivēti jaunatnes darbinieki 

 Uzlabots un pilnveidots jaunatnes darbs 5 prioritārajās jomās: 

a. Jauniešu informētība 

b. Jauniešu līdzdalība un brīvprātīgais darbs 

c. Jauniešu neformālā izglītība un brīvais laiks 

d. Jauniešu sociālā drošība un veselība 

e. Jauniešu nodarbinātība 

 

 

 

Madonas Bērnu un jauniešu centra direktore (personiskais paraksts) G.Kļaviņa 

 

 

 

 


