
JAUNATNES DARBA SITUĀCIJAS IZPĒTE NERETAS NOVADĀ 

Nr. Raksturlielums Situācijas apraksts 

1. 
Novada raksturojums. 

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

Neretas novada kopējā teritorija ir 635km2.   Kopā Neretas novadā iedzīvotāju skaits uz 2018. gada 1. 

janvāri ir 3628. Jaunieši no 15 līdz 29 gadu vecumam ir apmēram 350. 

2. 
Novada plānošanas dokumenti, kuros ir informācija par 

darbu ar jaunatni. 

 Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2037gadam.  

3.  

Novadā ir: 

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

pakļauts utt./ 

Izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļās vadītāja (1 likme) koordinē arī darbu ar 

jauniešiem. Pakļauta izpilddirektoram. 

3.1. jaunatnes lietu speciālists   

3.2. jaunatnes darbinieks  

3.3. 
Darbinieks, kura amata aprakstā ir iekļauts darbs ar 

jaunatni 

x 

4. Izglītības iespējas jauniešiem:  

4.1. 
vispārizglītojošās skolas  

/apraksts, skolēnu skaits utt./ 

Ir Mazzalves pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupām (105 skolēni).  

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola ar 157 skolēniem.  

4.2. 
Interešu un neformālās izglītības iestādes 

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

Interešu izglītība tiek realizēta skolās, citu neformālās izglītības iestāžu nav. 

4.3. cits variants Neformālo izglītību arī jauniešiem piedāvā NVO, piesaistot finansējumu projektos. 

5. 
Brīvā laika pavadīšanas iespējas. Labas sporta bāzes visos pagastos. Kultūras darba organizatori un  NVO organizē pasākumus arī 

jauniešiem. 

6. 
Vai ir pieejamas telpas jauniešiem brīvā laika 

pavadīšanai? 

Jā. Visos 4 pagastos. 

7. Brīvprātīgais darbs. Nepraktizējam oficiāli. 

8. 

Jauniešu līdzdalība.  

/Piemēram, dalība Jaunatnes konsultatīvajā komisijā, 

skolu pašpārvaldēs utt./ 

Abās skolās ir skolēnu pašpārvaldes. 

9. Jauniešu dome. Novadā atsevišķi no skolām nav. 

10. Darba ar jauniešiem stratēģiskā plānošana. Fragmentāra. 

11. 
Sadarbības ar citu novadu jauniešiem, institūcijām utt. Sadarbojamies ar Sēlijas novadu apvienības jauniešiem gan sportā, gan brīvā laika organizēšanā, gan 

kultūras pasākumu organizēšanā. 

12. 

Novadā esošās jauniešu iniciatīvu grupas, biedrības.  

/aprakstīt, cik aktīvi darbojas, kādi ir galvenie darbības 

virzieni utt./ 

Sporta klubs “Saules” – motosports, biedrības “Ērberģietes” un “Upmales mantinieki” – dažādi projekti, 

kuros aktīvi tiek iesaistīti arī jaunieši. 

13. 

Īstenotie projekti (pēdējo 3-5 gadu laikā). Sēlijas amatnieku un mājražotāju meistardarbnīcas Neretas novadā. -2019., 2020.gados 

 2018.gads. Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Mazpulki” noorganizēta Sēlijas mazpulku vasaras nometne 

Rites tautskolā. Nometnes ietvaros ar biedrības atbalstu apkopota un izdota “Sēlijas novada tautasdziesmu 

izlase”, kurā ievietotas 50. Sunākstes mazpulka, Daudzeses 438.mazpulka, 286. Bārbeles un 116. Neretas 

mazpulka izvēlētas un ilustrētas tautasdziesmas.  

Projekts “Neretas novads – mūsu mājas” – realizēts projekts, piedaloties atklātā projektu konkursā 



“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. 

14. 
Jauniešu mērķauditorijai izveidotie, pieejamie sociālie 

tīkli. 

Novada mājas lapā www.neretasnovads.lv īpaša sadaļā “Jauniešiem”.  

15. 
Novadā rīkotie tradicionālie pasākumi jauniešu 

mērķauditorijai. 

Pagastu sporta svētki 1x gadā katrā pagastā. 

16. 
Jauniešu nometnes. Mazpulku nometnes, nometnes mazturīgo ģimeņu bērniem, t.sk., jauniešiem (pašvaldība finansē  30 EUR 

katram bērnam samaksu par nometni). 

 

http://www.neretasnovads.lv/

