
JAUNATNES DARBA SITUĀCIJAS IZPĒTE JAUNJELGAVAS NOVADĀ 

Nr. Raksturlielums Situācijas apraksts 

1. 
Novada raksturojums. 

/Teritorija, iedzīvotāju skaits, jauniešu skaits novadā utt./ 

Jaunieši 13-25 apm. 800 (dekl) 

Novada platība ir 685 km2.Iedzīvotāju skaits novadā ir 6474 

2. 
Novada plānošanas dokumenti, kuros ir informācija par 

darbu ar jaunatni. 

Jaunatnes politikas plānošanas dokuments 2020 - 2025 

3.  

Novadā ir: 

/aprakstīt kāda ir likme, kādi ir darba pienākumi, kam 

pakļauts utt./ 

 

3.1. jaunatnes lietu speciālists  nav 

3.2. jaunatnes darbinieks nav 

3.3. 
Darbinieks, kura amata aprakstā ir iekļauts darbs ar 

jaunatni 

Jauniešu centra vadītājs 1 slodze 

Dienas centru vadītāja 1 slodze 

4. Izglītības iespējas jauniešiem:  

4.1. 

vispārizglītojošās skolas  

/apraksts, skolēnu skaits utt./ 

Jaunjelgavas vidusskola 214 

Daudzevas pamatskola 85 

Seces pamatskola ap 98 

Sunākstes pamatskola  

4.2. 

Interešu un neformālās izglītības iestādes 

/apraksts, pulciņu, nodarbību, audzēkņu skaits utt./ 

Seces interešu izglītības iespējas ir skolā un kultūras namā - vizuālās mākslas studija 1.-9.kl., ansamblis 

1.-3.kl., 4.-9.kl, instrumentālā grupa 7.kl.,sporta spēles 1.-9.kl., mājturības pulciņš 5.-9.kl., tautiskās 

dejas 1.-3.kl., 4.-6.kl., kokapstrādes pulciņš 4.-9.kl., darbojas Seces dienas centrs,  

Daudzesē ir mazpulki un jaunsardze, dejas, florbols, kokapstrāde, darbojas Dienas centrs 

Jaunjelgavā ir Dienas centrs, Jauniešu centrs, kas ir kā neformālās izglītības iespējas. 

Interešu izglītība notiek skolā un kultūras namā. Ir popgrupa “Fridrihštate”, TDK “Kodoliņš, Hip hop, 

ģitāras pulciņš, bungu spēles nodarbības, TDK “Atvars”,ansamblis, koris,robotika, Mākslas skolas 

filiāle, Sporta skolas filiāle, volejbols 

4.3. cits variants  

5. 
Brīvā laika pavadīšanas iespējas. BMX trase, Jauniešu centrs, Dienas centri, promenāde, ūdenestūrisms vasarā, slidotava, sporta stadions 

ar šķēršļu trasi, Sporta zāle Sērenē 

6. 
Vai ir pieejamas telpas jauniešiem brīvā laika 

pavadīšanai? 

Jā, ir Jauniešu Iniciatīvu centrs 

7. Brīvprātīgais darbs. Jaunieši darbojas brīvprātīgi, taču pagaidām oficiāla atzīšana ir plānošanas stadijā 

8. 

Jauniešu līdzdalība.  

/Piemēram, dalība Jaunatnes konsultatīvajā komisijā, 

skolu pašpārvaldēs utt./ 

Jaunjelgavas vidusskolā darbojas skolas parlaments 

9. Jauniešu dome. Ir, neformāla 

10. Darba ar jauniešiem stratēģiskā plānošana. Ir izstrādāta jaunatnes politika 2020-2025 

11. Sadarbības ar citu novadu jauniešiem, institūcijām utt. Ļoti laba un ilgstoša sadarbība ar Sēlijas jauniešiem.  

12. 
Novadā esošās jauniešu iniciatīvu grupas, biedrības.  

/aprakstīt, cik aktīvi darbojas, kādi ir galvenie darbības 

Iniciatīvu grupa Jaunjjaunieši piedalās dažadu pasākumu rīkošanā un organizēšanā 



virzieni utt./ 

13. 

Īstenotie projekti (pēdējo 3-5 gadu laikā). IZM un JSPA projekts 2019.g.“Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī” 

Projekts “Jaunietis Jaunietim” 

Proti un Dari, Pumpurs, veselības projekts 

14. 
Jauniešu mērķauditorijai izveidotie, pieejamie sociālie 

tīkli. 

Facebook Jauniešu centra mājas lapa, Jaunjauniešu mājas lapa 

15. 
Novadā rīkotie tradicionālie pasākumi jauniešu 

mērķauditorijai. 

Sēlijas Jauniešu dienas, Veselības skrējiens, pārgājieni, sadanči, hiphop battles, CS go turnīri, 

Zemesstunda, kvesti, peldēšanas sacensības, sadraudzības vakari jauniešiem 

16. 
Jauniešu nometnes. Jauniešu nometne “A komanda”,  

nomente jauniešiem ar īpašām vajadzībām  

 


