
LABĀS LIETAS
VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN 
LABKLĀJĪBA
Lai arī Jaunpils novads ir Eiropas gada pašvaldība 

veselam iedzīvotājam 2014, tomēr bija svarīgi saprast, 
kā jaunieši vērtē šo dzīves jomu. Pamatjautājums uz 
ko atbildēja jaunieši bija: Kāds ir vispārējais jauniešu 
fiziskās veselības un labklājības līmenis?

Secinājums:
Viss kārtībā! Jaunieši savu fiziskās veselības un 

labklājības līmeni novērtē salīdzinoši augstu.
Bet…
Būtu lieliski, ja varētu rast iespēja nodarboties ar 

plašāku sporta veidu klāstu. Motivāciju nodarboties 
ar sportu veicinātu labāka sporta laukumu infra-
struktūra. Ir labi, bet varētu vairāk un lielāka mēroga 
sacensības rīkot mūsu novadā. Visu cieņu mūsu 
mediķiem, bet būtu nepieciešami plašāki komplekso 
veselības pārbaužu pasākumi.

NODARBINĀTĪBA UN 
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Jautājumi, kas saistīti ar jaunatnes nodarbinātību 

mūsdienās gan Eiropas, gan Latvijas līmenī ir īpaši 
aktuāli – bieži tiek diskutēts par jaunatnes bezdarbu, 
apgūto zināšanu līmeņa un kvalitātes neatbilstību 
darba tirgus prasībām, grūtībām savienot darbu ar 
mācībām un dažāda vecuma jauniešiem piemērotu 
nodarbinātības veidu trūkumu. Tajā pašā laikā, kad 
pastāv sarežģījumi jaunatnes nodarbinātības jomā, 
paralēli tiek norādīts, ka ekonomisko attīstību var 
veicināt kvalitatīvas uzņēmējdarbības attīstība un 
jaunu, inovatīvu uzņēmumu veidošanās. 

Jaunpils novadā:
Lai noskaidrotu domas par šo jautājumi, jaunieši 

sniedza savu viedokli atbildot uz jautājumu: Kā Jūs 
novērtētu savu iegūto zināšanu un prasmju kvalitāti 
saistībā ar iekļaušanos darba tirgū? 

Secinājām, ka:
Jaunieši savu prasmju kvalitāti, kas saistīta ar 

iekļaušanos darba tirgū, novērtē salīdzinoši augstu. 
Vēl tikai vēlētos:
Karjeras konsultantu. Rast iespēju apgūt dažādus 

arodus pie vietējiem uzņēmējiem.

IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA
Izglītība kopumā tiek uzskatīta par kvalitatīvas un 

spējīgas sabiedrības attīstības pamatu, tādēļ izglītības 
un dažāda veida apmācību kvalitātes un pieejamības 
jautājumiem jaunatnes politikas kontekstā tiek 
pievērsta īpaši padziļināta uzmanība. Tāpat sabiedrības 
attīstībai nozīmīga ir daudzpusīgas un dažādas izglītī-
bas pieejamība, kas, ne tikai sniedz iespējas īstenot 
noteiktas vēlmes, bet tajā pat laikā arī atklāj alternatī-
vas izglītības un attīstības iespējas.

Jaunpils novadā:
Pētot šo svarīgo dzīves jomu, jaunieši apcerēja 

pamatjautājumu: Kādas ir jauniešu iespējas iegūt 
viņiem vēlamu izglītības un apmācības pakalpojumu 
apmēru? 

Kopā secinājām, ka:
Jaunieši novadā savas iespējas iegūt viņiem vēlamu 

izglītības un apmācības pakalpojumu apmēru uzskata 
par vidējām.

Kāpēc tā?
Trūkst  „Karognesēji”, kas spēj piesaistīt un moti-

vēt uz mācību procesu.
Jauniešu vēlētos daudzveidīgāku un interesantāku 

svešvalodas apguvi.
Jaunieši būtu priecīgi, ja viņiem būtu iespēja 

apmeklēt dažādas fakultatīvas nodarbības: Attīstīt 
runas un reprezentatīvas prasmes. Apmeklēt dažādas 
sporta nodarbības. Apgūt eksaktas prasmes.

JAUNRADE UN KULTŪRA
Jauniešu attīstība lielā mērā ir saistīta tieši ar 

kultūras, sociālo un ekonomisko vidi, kurā jaunieši 
attīstās. Plašs kultūras skatījums sniedz jaunietim 
iespējas „redzēt” un „zināt” vairāk, meklēt dažādus 
risinājumus un izvērtēt dažādus rīcības modeļus 
ikdienas situācijās. Tieši plaša dažādu zināšanu bāze 
tiek uzskatīta par jaunrades un inovāciju veicinātāju 
sabiedrībā, savukārt tieši jaunrades reālais līmenis un 
potenciāls veicina sabiedrības ekonomiskās un soci-
ālās situācijas uzlabošanos. 

Jaunpils novadā:
Katram pilnvērtīgam jaunietim ir jābūt kulturālam 

un radošam, tādēļ jaunieši atbildēja uz jautājumu: Cik 
aktīvi ir jaunieši, iesaistoties dažādās kultūras aktivi-
tātēs? 

Secinājums:
Vērtējums ir izteikti vidējs, tas norāda, ka jaunieši 

šajā jomā ir vidēji aktīvi un viņiem ir daļēja interese par 
kultūras norisēm. 

Ko varētu uzlabot?
Jaunieši vairāk vēlētos piedalīties pasākumu organi-

zēšanā un vadīšanā. Laiks veidot jauniešu teātra 
trupu!

KOPĪGIEM SPĒKIEM JĀUZLABO
LĪDZDALĪBA
Līdzdalība kopumā ir ļoti plašs jēdziens, kas ietver 

dažādas līdzdalības aspektus un formas. Dažādu 
līdzdalības formu pieejamība un sasniedzamība veicina 
ne tikai indivīda personīgo attīstību, bet arī tolerantas 
un rīcībspējīgas sabiedrības veidošanos. Līdzdalības 
kontekstā ir īpaši svarīgi pievērsties tieši jaunatnes 
līdzdalībai dažādās aktivitātēs un sabiedrības proce-
sos, jo tieši šādā veidā jauniešiem tiek atklātas iespē-
jas pierādīt sevi un veidot vidi sev apkārt.

Jaunpils novadā:
Jaunpils novada jauniešu sāpīgākā tēma. Lai risinātu 

šo problēmu jaunieši dalījās iespaidos atbildot uz 
pamatjautājumu: Cik aktīvi jaunieši ir kopumā un kādi 
līdzdalības veidi ir aktuālākie jauniešiem? 

Secinājumi:
Diemžēl jaunieši dažādos līdzdalības veidos kopumā 

nav aktīvi, ievērojama līdzdalības pasākumu daļa viņiem 
vispār nav aktuāla.

Ko darīt?
Uzlabot informācijas apriti. Biežāk veikt sabiedris-

kās aptaujas par aktuālām tēmām. Skolā vairāk runāt 
par novada aktualitātēm. Bonusa sistēma par sabied-
risko līdzdalību.

SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANĀS
Sociālās iekļaušanas tematika aptver ne tikai emo-

cionālo drošību vai līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
pēc dažādām pazīmēm atšķirīgām personām, sociālā 
iekļaušanas ietver sevī arī labvēlīgas vides nodrošinā-
šanu, kopējā savstarpējās uzticības līmeņa nodrošinā-
šanu un iespējām ietekmēt sev nozīmīgus apkārtējos 
notikumus.

Jaunpils novadā:
Sociāla iekļaušanās iet roku rokā ar līdzdalību, 

tādēļ tikai loģiski, ka jauniešiem bija uzdevums sniegt 
savu viedokli par jautājumu: Kāda ir jauniešu pašizjū-
ta apkārtējā sociālajā vidē?

Secinājums:
Jaunieši apkārtējā sociālajā vidē jūtas vidēji.
Tam par iemeslu ir: 
Lēnie attīstības tempi mazajos ciemos. Vājā trans-

porta kustības sistēma visā novadā. Būtu nepiecieša-
ma plašāku pasākumu programmu, kas lauztu sabied-
rības kūtrumu un nevēlēšanos iesaistīties sabiedris-
kajā dzīvē. 

JAUNATNE UN PASAULE
Mūsdienu globalizētajā pasaulē ir radušās dažādas 

iespējas, kuras pirms vairākiem gadu desmitiem nepa-
stāvēja. Interneta attīstība nodrošinājusi iespēju 
komunicēt ar dažādu tautību un valstu pārstāvjiem; 
ir pavērušās plašākas izglītības, nodarbinātības iespē-
jas; paaugstinās ne tikai informētības pakāpe par 
dažādiem pasaules līmeņa notikumiem, bet arī interese 
par tiem. Šobrīd jaunieši vairs nesaista savu ikdienu 
un dzīvi kopumā tikai ar kādu vienu nelielu teritoriālu 
vienību. Tāpēc ir nozīmīgi panākt to, ka jaunieši izprot 
savu „vietu” un nozīmi pasaulē – jauni cilvēki ir spējī-
gi, aktīvi rīkojoties un līdzdarbojoties, veidot sev 
patīkamu un piemērotu sociālo, ekonomisko un 
politisko vidi.

Jaunpils novadā:
Progresīvākā un viena no aktuālākajām sadzīves 

jomām jauniešu dzīvē un tam par iemeslu jaunieši 
atbildēja uz pamatjautājumu: Kā jaunieši izjūt savas 
iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu un cik lielā 
mērā viņi interesējas par dažāda līmeņa notikumiem? 

Secinājums:
Pētījums parāda, ka jaunieši vidēji augstā līmenī 

interesējas par dažādu līmeņu notikumiem, tāpat viņi 
salīdzinoši labi izjūt savas iespējas ietekmēt dažādu 
lēmumu pieņemšanu visos līmeņos. 

Lai būtu labāk:
Jaunieši vēlētos uzlabot savas svešvalodu pras-

mes. Jāiekustina sabiedrības daļa, kurai ir intereses 
trūkums par jebkādām aktivitātēm. Jāmazina nepārlie-
cība un zemais pašvērtējums par savām spējām 
iesaistīties lokālos un starptautiskos projektos. 
Ģimenes atbalsta trūkums.   

JAUNPILS NOVADA JAUNATNES 
POLITIKAS PRIORITĀTE
BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS
Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts veids, kā 

iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē, pārveido un 
uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti.

Brīvprātīgais ir cilvēks, kas ziedo savu laiku un 
prasmes bez apmaksas, lai palīdzētu citiem. 

Brīvprātīgais var būt jebkurš cilvēks, kas vēlas 
izmantot savas spējas un pieredzi, attīstīt intereses, 
gūt jaunu pieredzi un prasmes, ietekmēt sabiedrībā 
notiekošo, aktīvi darboties un lietderīgi pavadīt savu 
brīvo laiku.

Viņš pats izvēlas savām interesēm un vajadzībām 
atbilstošu nodarbošanos un laika apjomu, kuru var 
veltīt šim darbam - tās var būt gan vairākas dienas, gan 
dažas stundas mēnesī. 

Jaunatnes brīvprātīgā darba veicināšana un atbalstī-
šana ir viena no jaunatnes politikas prioritātēm. 
Galvenie ieguvumi no brīvprātīgā darba veikšanas ir 
jaunietim pašam – viņa zināšanu, prasmju un iemaņu 
attīstība un lietderīga brīvā laika pavadīšana. Tomēr, kā 
pierādījuši pētījumi, brīvprātīgā darba veikšana jaunie-
šu vidū Latvijā nav aktuāla, un jaunieši īsti neizprot 
brīvprātīgā darba nozīmi un ieguvumus no tā veikšanas.

Jaunpils novadā:
Šīs jauniešu sadzīves jomas attīstīšana ir izvirzīta, 

kā prioritāte turpmākajai Jaunpils novada jauniešu 
politikas attīstībai un tādēļ bija ļoti svarīgi noskaid-
rot: Cik lielā mērā jaunieši ir ieinteresēti brīvprātīgā 
darba veikšanā? 

Secinājums:
Jauniešu vērtējums norāda uz to, ka jaunieši 

novadā ir vidēji ieinteresēti brīvprātīgā darba veikšanā. 
Lai viss izdotos ir nepieciešams:
Veikt informatīvu kampaņu par to KĀ, KUR, KAD, 

KĀPĒC ir nepieciešams veikt (BD). Uzticību, palīdzību 
un iedrošināšanu no vecākajām paaudzēm.

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 
2014.gadam valsts budžeta �nansējuma ietvaros. 
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