JAUNATNES DARBA SITUĀCIJAS IZPĒTE AIZKRAUKLES NOVADĀ
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4.1.

Raksturlielums
Novada raksturojums.
/Teritorija, iedzīvotāju skaits, jauniešu skaits novadā utt./

Situācijas apraksts
Aizkraukles novada kopējā platība ir 10 213,5 ha, no kuriem 1287 ha aizņem Aizkraukles pilsēta, bet
8926,5 ha – Aizkraukles pagasts.

Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. Saskaņā ar PMLP (Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde) datiem, 2019.gada vidū novadā bija 8561 iedzīvotāji, kas ir 0,45% no kopējā Latvijas
iedzīvotāju skaita. Saskaņā ar Jaunatnes likumu, par jauniešiem tiek uzskatītas personas vecumā no 13
līdz 25 gadiem. Aizkraukles novadā bija deklarēti 986 jaunieši, kas procentuāli no kopējā novada
iedzīvotāju skaita ir 11,52%.
Novada plānošanas dokumenti, kuros ir informācija par
•
Aizkraukles novada Integrētās attīstības programma 2014.-2020.gadam.
darbu ar jaunatni.
http://aizkraukle.lv/wp-content/uploads/2018/01/attistibas_programma2014-2020.pdf
•
Aizkraukles novada pašvaldības Investīciju plānu 2014.-2020.gadam
http://www.aizkraukle.lv/wp-content/uploads/2019/03/28.02.2019._56_Investiciju_plans_ar_groz.pdf
•
Aizkraukles novada Jauniešu domes nolikums
http://www.aizkraukle.lv/wp-content/uploads/2018/12/25.10.2018.-222_Nolikums.pdf
• “Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2020.–2022.gadam”.
Novadā ir:
/aprakstīt kāda ir likme, kādi ir darba pienākumi, kam
pakļauts utt./
jaunatnes lietu speciālists 1 pilna slodze Aizkraukles Interešu izglītības centrā.
jaunatnes darbinieks
Darbinieks, kura amata aprakstā ir iekļauts darbs ar
jaunatni
Izglītības iespējas jauniešiem:
vispārizglītojošās skolas Aizkraukles novada vidusskola ir skola, kas piedāvā visiem vienlīdzīgas iespējas drošā vidē iegūt
/apraksts, skolēnu skaits utt./ laikmetīgas zināšanas, attīstīt radošās spējas, kļūt par humānu personību. Skolēnu skaits 2020./2021.
mācību gadā ir 823 skolēni.
ANV ir pieejama arī interešu izglītība, kuras mērķis ir radīt vienlīdzīgas iespējas visu skolēnu
personības vispusīgai un harmoniskai attīstībai un sekmēt formālajā izglītībā iegūto zināšanu un
prasmju papildināšanu, talanta izkopšanu, pašattīstību, profesionālo iemaņu apguvi, karjeras plānošanu,
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un socializāciju (dzīves prasmju apgūšana, sociālas atstumtības
mazināšana, antisociālas uzvedības prevencija). Kopumā no 1.- 12.klasei tiek piedāvātas 24 dažādas,
attiecīgajam vecumposmam piemērotas interešu izglītības programmas.
ANV ir iespēja iesaistīties arī Ekoskolā – vides izglītības programma, kas veicina izpratni par vidi,
saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, nostiprina caurviju prasmes, veido attieksmi un vērtības,
interesi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī
apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.
ANV ir pieejamas individuālās karjeras konsultācijas, lai izveidotu savu karjeras attīstības plānu un
padziļinātu izpratni par savu karjeras izvēles veidošanos un lēmumu pieņemšanu. 2020./ 2021.mācību
gadā Aizkraukles novada vidusskolā tiek turpināta darbība karjeras atbalsta projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura norise Aizkraukles pašvaldībā ir
pagarināta līdz 2021. gada 30. decembrim. Projekta ietvaros tiek nodrošināts karjeras izvēles atbalsts 7.-12.
klašu skolēniem - grupu un individuālās karjeras konsultācijas, informatīvi un izglītojoši pasākumi gan
skolēniem, gan vecākiem.
2017.gada oktobrī Aizkraukles novada vidusskola sāka darbu projektā ”Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”, kas šajā un nākamajā mācību gadā nodrošinās skolēniem iespēju pilnveidot
savas kompetences dažādās jomās, iesaistoties projekta ietvaros piedāvātajos pasākumos.
Kā arī tiek īstenots Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to
izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.
Aizkraukles profesionālā vidusskolas skolēnu skaits 2020./2021. mācību gadā ir līdz 300 audzēkņiem
(tai skaitā arī jaunieši no citiem novadiem).
Interešu un neformālās izglītības iestādes P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas skolēnu skaits 2020./2021. mācību gadā ir 133 audzēkņi.
/apraksts, pulciņu, nodarbību, audzēkņu skaits utt./ Skola piedāvā šādas izglītības programmas - klavierspēle, akordeonspēle, vijoļspēle, pūšamo
instrumentu spēle, kokles spēle, vokālā mūzika – kora klase, teorētiskās disciplīnas. Pabeidzot skolu,
audzēkņi saņem mūzikas skolas beigšanas apliecību par apgūto izglītības programmu. Audzēkņiem ir
iespēja iestāties un turpināt muzikālo izglītību.
Aizkraukles Mākslas skolas skolēnu skaits 2020./2021. mācību gadā ir 140.
Aizkraukles sporta skolas skolēnu skaits 2020./2021. gadā ir 475 (tai skaitā ir arī kaimiņu sešu novadu
bērni). Sporta skola piedāvā apgūt septiņus dažādus sporta veidus (basketbols, biatlons, brīvā cīņa,
distanču slēpošana, handbols, vieglatlētika, volejbols). Pabeidzot sporta skolu (septiņu gadu ciklu
pamatizglītības mācību treniņu posmā, un/vai trīs gadu ciklu sporta meistarības posmā), audzēkņi saņem
Izglītības un Zinātnes Ministrijas izdotu apliecību par profesionālās ievirzes izglītību sportā, attiecīgajā
sporta programmā.

4.2.

Aizkraukles Interešu izglītības centrs ir Aizkraukles novada domes dibināta izglītības iestāde, kas
īsteno interešu izglītības un neformālās izglītības programmas un veic interešu un pieaugušo izglītības
organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Aizkraukles novadā. AIIC nodrošina kvalitatīvu,
daudzveidīgu interešu un neformālās izglītības pieejamību ikvienam Aizkraukles novada iedzīvotājam
mūža garumā, neatkarīgi no tā vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. 2020./2021. mācību gadā centru
apmeklē ir 246 audzēkņi, kuri ir iesaistījušies 18 dažādās interešu izglītības programmās (popgrupas,
keramikas studija, ģitārspēle, šahs un dambrete, aktīvais tūrisms, tehniskais dizains un modelēšana,
mākslas akadēmija, u.c.).
Kopš 2020. janvāra AIIC telpās darbojas arī jaunatnes lietu speciāliste un Aizkraukles novada Jauniešu
dome. Kopš 2020.gada jūlija jaunatnes lietu speciālists ir AIIC darbinieks un centrs atbild par jaunatnes
jomas attīstību novadā.
4.3.
5.

cits variants
Brīvā laika pavadīšanas iespējas.

•
•

Aizkraukles Interešu izglītības centrā «Jauniešu studio istaba» un biljards;
Aizkraukles Iekštelpu skeitparks;

6.

Vai ir pieejamas
pavadīšanai?
Brīvprātīgais darbs.

7.

telpas

jauniešiem

brīvā

• Sporta centrs;
• Āra sporta laukumi un trenažieri;
• Atpūtas vietas pie Daugavas.
laika Aizkraukles Interešu izglītības centrā jauniešu vajadzībām ir iekārtotas telpas atpūtai, darbam pie
projektu un pasākumu organizēšanas (Studio istaba ar virtuvi un biljarda telpa). Tas nodrošina
kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu un dažādu prasmju attīstīšanu jauniešu mērķauditorijai.
Aizkraukles novadā ir izstrādāts Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas nolikums, kurš
nosaka kārtību, kādā tiek apliecināta personas pieredze, kas gūta ilgstoši veicot brīvprātīgo darbu
Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā. Brīvprātīgā darba veicējs ar brīvprātīgā darba
organizētāju var slēgt rakstisku līgumu (vai noslēgt mutisku vienošanos) par brīvprātīgā darba veikšanu,
kurā tiek atrunāti brīvprātīgā darba veicēja pienākumi, stundu uzskaites kārtība un nepieciešamie darbu
organizācijas pasākumi. Brīvprātīgā darba veicēja darba pieredze var tikt dokumentāli apliecināta,
izsniedzot atbilstoši vienotai veidlapai sagatavotu apliecinājumu par veikto brīvprātīgo darbu, kas nav
īsāks par 50 brīvprātīgā darba stundām. 2019. gadā tie bija 39 jaunieši, savukārt 2020.gadā darbojās 30
brīvprātīgie.

Jauniešiem ir iespējas veikt brīvprātīgo darbu novadā:
• Pasākumu organizēšana (AIIC, AJD un biedrībās);
• Atbalsts dzīvnieku aizsardzības biedrībai «Felida»;
• Dalība projektos, kultūras un sporta pasākumos;
Apmēram 70% no tiem jauniešiem, kas iesaistījušies brīvprātīgā darba veikšanā, saņem Aizkraukles
novada pašvaldības Apliecinājumu par brīvprātīgā darba veikšanu (vismaz 50 stundām).
Jauniešu līdzdalība.
Aizkraukles novadā darbojas jauniešu iniciatīvu grupas (skolēnu pašpārvaldes, jauniešu dome utt.).
/Piemēram, dalība Jaunatnes konsultatīvajā komisijā, Aizkraukles novadā darbojas Aizkraukles novada vidusskolas pašpārvalde, kuru sastāvā ir ne vairāk
skolu pašpārvaldēs utt./
kā 20 dalībnieki.

8.

Jauniešu dome.

9.

Kopš 2017.gada Aizkraukles novadā darbojas Aizkraukles novada Jaunatnes konsultatīvā komisija,
kas ir pašvaldības izveidota konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija, kas veicina vietējās
jaunatnes politikas saskaņotu izstrādi un īstenošanu, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
Konsultatīvās komisijas darbībā iesaista visas tieši un netieši darbā ar jaunatni iesaistītās institūcijas
pašvaldībā, kā piemēram, pašvaldības vadība, Izglītības pārvalde, AIIC, Jauniešu dome, bāriņtiesa, u.c.,
kā arī jaunatnes organizāciju, jauniešu iniciatīvu grupu vai citu biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu
ar jaunatni, pārstāvjus.
Aizkraukles novada jauniešu dome (www.aizkrauklesjauniesudome.mozello.lv; www.aizkraukle.lv )
ir Aizkraukles novada domes izveidota institūcija, kurā apvienojas Aizkraukles novada jaunieši, lai
nodrošinātu Aizkraukles jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, piedāvātu dažādu
jautājumu risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus Aizkraukles novada domei.
Izveidota 2018. gadā 25.oktobrī. Tās biedri ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Aizkraukles Jauniešu domes darbu vada Jauniešu padome (7 vēlēti jaunieši) un konsultē Jaunatnes lietu
speciālists.

Efektīvākas darbības nodrošināšanai Aizkraukles Jauniešu domes jaunieši apvienojas komitejās.
Komitejas ir Aizkraukles Jauniešu domes mērķu sasniegšanas izpildinstitūcijas, kas izstrādā un īsteno
plānus un projektus.
Aizkraukles Jauniešu domes komitejas:
•

Sporta un veselības komiteja: Komitejas galvenie uzdevumi ir sadarboties ar sporta un tūrisma
organizācijām. Piesaistīt cilvēkus aktīvam un veselīgam dzīvesveidam.

•

Kultūras un izglītības komiteja: Komitejas galvenie uzdevumi ir piesaistīt Aizkraukles novada
jauniešus, organizējot dažādus kultūras un izglītojošus pasākumus, ieinteresēt jauniešu
līdzdarboties.

•

Vides komiteja: Komitejas galvenie uzdevumi ir aicināt skolu, pilsētu, pagastu jauniešus, veidot
sakoptāku vidi sev apkārt.

Jauniešu domes mērķi: veicināt Jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi politiskajā, izglītības, sporta,
sociālajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskā mērogā; veicināt jauniešu iesaisti Jaunatnes
politikas veidošanā, nodrošināt vidi, kurā tiek attīstīti jauniešu aktuālie jautājumi; sadarboties un izzināt
Aizkraukles novada pašvaldības darbību.
10.

11.

12.

Darba ar jauniešiem stratēģiskā plānošana.

“Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2020.–2022.gadam”.
Jaunieši ir aicināti pievienoties attīstības plānošanas sanāksmēm, lai izteiktu viedokli.
Sadarbības ar citu novadu jauniešiem, institūcijām utt.
Gatavojoties Administratīvi teritoriālajai reformai un stiprinot blakus esošo novadu sadarbību,
tiek īstenots Starpnovadu sadarbības projekts “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4).
Tā ietvaros tiek veidota sistēma, kura nodrošina iespēju jauniešiem un jaunatnes jomā iesaistītajiem
speciālistiem īstenot institucionālo sadarbību Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un
Skrīveru novadu ietvaros un starp novadiem, jauniešu līdzdalību novadu sabiedriskajā dzīvē, prasmju
attīstību un kompetenču uzlabošanu, brīvprātības principu nostiprināšanu un izpratnes veicināšanu par
jaunatnes politikas īstenošanas instrumentiem novadu kopējās Jaunatnes politikas veidošanā. Ir
izstrādāts nolikums “Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī
jaunatnes jomā”, kas paredz, ka izveidotā sistēma “Motivācijas un līdzdalības veicināšanai starpnovadu
un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā” motivē Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas,
Pļaviņu un Skrīveru novadu jauniešus aktīvi līdzdarboties vairāku jomu attīstīšanai savā novadā vai tiem
sadarbojoties, sniedzot iespēju iegūt vienu no nominācijām Godināšanas pasākumā “JAUNATNES
GADA BALVA”. Šis pasākums ir plānots nākamā gada oktobrī un pārstāvētās jomas ir brīvprātīgais
darbs, Jauniešu pilsoniskā līdzdalība, Sadarbība ar institūcijām novada ietvaros, Jauniešu sadarbība
starpnovadu līmenī un Jaunatnes politikas īstenošana.
Novadā esošās jauniešu iniciatīvu grupas, biedrības.
Biedrība „GALAKTIKA” ir reģistrēta 2002. gadā. Dibināšanas iniciatori bija Aizkraukles novada
/aprakstīt, cik aktīvi darbojas, kādi ir galvenie darbības jaunieši, kuri gribēja aktīvi darboties, organizēt pasākumus sev un citiem, negribēja piekrist tam, ka
virzieni utt./
jauniešiem novadā nekas nenotiek, bet paši bija gatavi aktīvi darboties. Šobrīd galaktikas dibinātāji jau ir

studenti un darbu turpina „GALAKTIKAS” jaunā paaudze.
2002.gadā oficiāli tika nodibināta sabiedriskā organizācija “JES”. Organizācija sākotnēji darbojās
Latvijas Jaunatnes padomē, piedalījās konferencēs u.c. Biedrībā darbojās aptuveni 50 jaunieši, kuri cieši
sadarbojas ar Aizkraukles novada Jauniešu domi, Aizkraukles novada pašvaldību, Aizkraukles pilsētas
Kultūras namu un citām iestādēm.
Biedrība «Morfejus». “Tā ir jauniešu iniciatīva un apliecinājums vēlmei turpināt iesaistīt vienaudžus
dažādās aktivitātēs un pasākumu organizēšanā.”
Īstenotie projekti (pēdējo 3-5 gadu laikā).

13.

2019.gadā tika uzsākts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.
gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.2.
apakšsadaļa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa
patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekts NR.VP2019/1.2-17 „Aizkraukles
novada jaunatnes politikas stratēģija”, kura ietvaros tika izstrādāta “AIZKRAUKLES NOVADA
JAUNATNES POLITIKAS STRATĒĢIJA 2020. – 2022. GADAM” un tika apstiprināta Aizkraukles
novada domes 2019.gada 19.decembra sēdē. Strātēģijas mērķis ir attīstīt un atbalstīt aktivitātes, kas
veicina Aizkraukles novada jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos. “Aizkraukles novada Jaunatnes
politikas stratēģijas 2020.–2022.gadam” uzdevumi:
•
•
•

definēt pašvaldības mērķus jaunatnes jautājumos un noteikt prioritātes darbā ar jaunatni;
izveidot struktūru sistemātiskam darbam ar jaunatni novadā un sistemātiskai līdzekļu plānošanai
jaunatnes darbam;
izveidot atbalsta sistēmu darbam ar jauniešiem Aizkraukles novadā.

Biedrības «JES» projekts «Pieņemt.Saprast.Sadarboties» – bērniem un jauniešiem ar ierobežotām
iespējām;
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam ietvaros īstenotāis
Starpnovadu sadarbības projekts «Sveiks,kaimiņ!» (ID Nr. VP2020/1.2-4);

14.

Jauniešu mērķauditorijai izveidotie, pieejamie sociālie Jauniešu informētības nodrošināšanai, Aizkraukles novada mājaslapā www.aizkraukle.lv ir izveidota
tīkli.
sadaļa “Jauniešiem”, kur tiek apkopota informācija par aktualitātēm Jaunatnes jomā gan vietējā, gan
reģionālā, gan nacionālā līmenī. Šinī sadaļā ir izveidotas arī vairākas apakšsadaļas, kas sniedz
informāciju par Aizkraukles novada Jauniešu domes darbību, jauniešu organizācijām, brīvprātīgo darbu
un citām aktualitātēm. Tā pat arī kopējā mājaslapas “Aktualitāšu” sadaļā un Aizkraukles novada
pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā “Domes Vēstis”, kā arī novada sociālo tīklu kontos
tiek publicēta jauniešu mērķauditorijai saistoša informācija.
Sīkāka informācija par pasākumiem un brīvā laika pavadīšanas iespējām ir atrodama gan AIIC
centra mājaslapā www.interesuizglitiba.lv, sadaļās “Jaunieši”, “Aktualitātes” un “Projekti”, kā arī

AIIC Facebook lapā un Instagram kontā.
2019. gadā tika izveidota Aizkraukles novada Jauniešu domes mājaslapa
www.aizkrauklesjauniesudome.mozello.lv, kurā Jauniešu dome ievieto tieši ar savu darbību aktuālāko
informāciju, to publicējot arī Facebook lapā un Instagram kontā.
15.
16.

Novadā rīkotie tradicionālie
mērķauditorijai.
Jauniešu nometnes.

pasākumi

jauniešu Jauniešu diena, Lāčplēša stafete, noslēguma pasākums brīvprātīgajiem jauniešiem.
-

