JAUNATNES DARBA SITUĀCIJAS IZPĒTE PĻAVIŅU NOVADĀ
Nr.
1.

Situācijas apraksts
Pļaviņu novads izveidots, apvienojoties Pļaviņu pilsētai, Aiviekstes pagastam, Klintaines pagastam un Vietalvas
/Teritorija, iedzīvotāju skaits, jauniešu skaits pagastam, 2009. gada administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. Pļaviņu novadā ir aptuveni 5134 iedzīvotāji.
Raksturlielums
Novada raksturojums.
novadā utt./

2.
3.

Novada plānošanas dokumenti, kuros ir Pļaviņu novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam.
informācija par darbu ar jaunatni.
Novadā ir:
Novadā ir viens jauniešu iniciatīvu centrs, kurā strādā viens darbinieks uz 0.5 slodzi kā jauniešu centra vadītāja un 0,5
/aprakstīt kāda ir likme, kādi ir darba pienākumi, slodze jaunatnes lietu speciāliste. Darbinieks ir pakļauts domes izpilddirektoram.
kam pakļauts utt./

3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.

6.

jaunatnes lietu speciālists Pienākumi: Īstenot darbu ar jaunatni pašvaldībā, sadarbojoties ar jaunatnes organizācijām un jaunatnes iniciatīvu
grupām. Organizēt pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā. Konsultēt jauniešus par neformālo
izglītību, līdzdalības iespējām un brīvprātīgo darbu. Veicināt jauniešu iesaistīšanos sabiedriskās dzīves aktivitātēs.
Nodrošināt jauniešus ar viņiem nepieciešamo informāciju, veicināt jauniešu personības attīstību u.c.
jaunatnes darbinieks Darbinieks, kura amata aprakstā ir iekļauts Jauniešu iniciatīvu centra “Ideja” vadītāja. Pienākumi: vadīt, plānot un organizēt centra darbu. Nodrošināt centra ēkas
darbs ar jaunatni apsaimniekošanu un uzturēšanu. Plānot iestādes finansiālos resursus un to izlietojumu. Kārtot lietas un dokumentus
atbilstoši lietu nomenklatūrai.
Izglītības iespējas jauniešiem:
vispārizglītojošās skolas Pļaviņās ir viena vispārizglītojošā skola – Pļaviņu novada ģimnāzija, kurā šajā mācību gadā ir uzsākuši apmēram 406
/apraksts, skolēnu skaits utt./ skolēni no 1.-12. klasei. Skolā notiek dažādi interešu izglītības pulciņi. Jaunieši iesaistās EKOskolas padomē un skolas
pašpārvaldē.
Interešu un neformālās izglītības iestādes Pļaviņu novadā ir divas interešu izglītības iestādes Pļaviņu Mākslas skola ar apmēram 80 audzēkņiem un Pļaviņu
/apraksts, pulciņu, nodarbību, audzēkņu skaits Mūzikas skola ar apmēram 50 audzēkņiem.
utt./ Pie neformālās izglītības iestādēm var minēt divus centrus:
Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs „Pepija” ir pieejams
ikvienam Pļaviņu novada bērnam vecumā no 7 līdz 12 gadiem, kur pēc mācībām pavadīt brīvo laiku. Centrā strādā divi
darbinieki.
Jaunatnes iniciatīvu centrs “Ideja” (JIC “Ideja)” ir Pļaviņu pilsētas domes struktūrvienība, kuras
mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu pašiniciatīvai un līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē. Centrs ir pieejams visiem
jauniešiem no 13 līdz 25 gadiem, un dienā tajā ir līdz pat 70 apmeklētājiem, bet vidējais apmeklētāju skaits dienā – 24.
Centrā strādā viens darbinieks.
cits variants
Brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Pļaviņās brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem ir ļoti dažādas. Brīvo laiku jaunieši var pavadīt JIC “Idejā”, kur
jaunietis var nākt ar savām iniciatīvām un realizēt projektus, pasākumus, aktivitātes, idejas utt. Savukārt ārā, pie
jauniešu centra ir iespēja aktīvi pavadīt savu brīvo laiku: spēlējot minigolfu, basketbolu, volejbolu, futbolu, kā arī
aktīvi darboties skeitparkā. Pļaviņās ir iespēja trenēties futbolā, biatlonā, skvošā un orientēšanās sportā. Pie brīvā laika
pavadīšanas var minēt arī peldēšanu atklātajā peldbaseinā vasarā. Ziemā jaunieši var slēpot ar distanču slēpēm Biatlona
bāzē “Jankas”, kur jauniešiem slēpju noma ir bez maksas, kā arī slidošana.
Vai ir pieejamas telpas jauniešiem brīvā laika Jauniešiem ir brīvā laika pavadīšanas telpas JIC “Ideja”, kuras atrodas Pļaviņās, Daugavas ielā 50. Telpas tika
pavadīšanai?
izveidotas ar Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta atbalstu. Jauniešiem centrā ir pieeja virtuvei, spēļu

Brīvprātīgais darbs.
7.
Jauniešu līdzdalība.
8.

/Piemēram, dalība Jaunatnes
komisijā, skolu pašpārvaldēs utt./

konsultatīvajā

9.

Jauniešu dome.
Darba ar jauniešiem stratēģiskā plānošana.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Sadarbības ar citu
institūcijām utt.

novadu

jauniešiem,

Novadā esošās jauniešu iniciatīvu grupas,
biedrības.
/aprakstīt, cik aktīvi darbojas, kādi ir galvenie
darbības virzieni utt./

Īstenotie projekti (pēdējo 3-5 gadu laikā).
Jauniešu
mērķauditorijai
izveidotie,
pieejamie sociālie tīkli.
Novadā rīkotie tradicionālie pasākumi
jauniešu mērķauditorijai.
Jauniešu nometnes.

telpai, biljarda telpai, tenisa telpai, virtuvei, semināru telpai, spoguļu telpai un sarunu telpai. Telpas ir izremontētas un
aprīkotas ar nepieciešamo aprīkojumu.
Pļaviņu novadā jauniešiem ir iespēja veikt brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgā darba koordinators ir JIC “Ideja”. Jaunietis ar
nostrādātām 100 darba stundām (ierakstītas brīvprātīgā darba grāmatiņā), saņem pašvaldības apliecinājumu par
brīvprātīgā darba veikšanu novadā. Visdraudzīgākās un atbalstošākās brīvprātīgā darba veikšanas iestādes jauniešiem ir
JIC “Ideja”, bērnu centrs “Pepija”, kā arī aktīva līdzdalība ir novada sporta pasākumos.
Visaktīvākā jauniešu līdzdalība ir skolas pašpārvaldē, skolas EKO padomē un iesaistīšanās jauniešu centra “Ideja”
aktivitāšu, pasākumu, projektu un citu jauniešu iniciatīvu realizēšanā.
Pļaviņās nav jauniešu domes.
Nākotnes plāni un ieceres. Kā viena no prioritātēm ir klātienes darbs ar jauniešiem. Aktivitāšu un pasākumu plānošana
un realizēšana klātienē. Tiek plānots, ka jauniešiem tiks organizēti dažādi sportiski pasākumi, izaicinājumi, sacensības,
turnīri, konkursi, semināri.
Tuvākajā nākotnē plānots - Solidaritātes projekta iesniegšana un realizēšana. Projekts par brīvprātīgā darba sistēmas
uzlabošanu Pļaviņu novadā.
Vēl tiek plānots izveidot aktīvu darba grupu jauniešu centrā (līdzīgi kā jauniešu dome).
Jauniešu centrs “Ideja” ik gadu veido draudzīgas uz sadarbību vērstas attiecības ar citām institūcijām un jauniešu
centriem ārpus Pļaviņu novada. Kā vienu no sadraudzības un sadarbības partneriem var minēt Madonas novada
jauniešu centru “Kubs”.
Novadā ir viena biedrība “ Jauniešu biedrība - Centrs”, kura uz doto brīdi ir maz aktīva. Tomēr jau šajā gadā tiek
plānotas dažas jauniešu iniciatīvu aktivitātes. Biedrības galvenie darbības virzieni ir: vecināt jaunatnes iesaistīšanos
neformālās izglītības procesos, radīt vietu un iespēju lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku, attīstīt jaunatnes
pilsoniskās līdzdalības prasmes u.c.
Pēdējā 1.5 gada laikā nav īstenoti projekti, jo darbu uzsāka jauns darbinieks - jauniešu iniciatīvu centra vadītāja un
jaunatnes lietu speciāliste. Šogad ir plānots iesniegt projektu apstiprināšanai.
https://www.facebook.com/jicideja ;
https://www.instagram.com/jicideja/
Pie tradicionālajiem jauniešu pasākumiem var minēt ikgadējus “Streetball turnīrus”, volejbola sacensības, kuri notiek
vismaz divas reizes gadā. Savukārt studentu balle ir tradicionāls pasākums, kur sanāk kopā Pļaviņu jaunieši, lai satiktos
un pārrunātu par un ap studentu dzīvi. Vēl pie tradicionālajiem pasākumiem jauniešiem var minēt jauniešu dienai
veltītu pasākumu “Jauniešos ir spēks”.
Līdz šim tikai jauniešiem paredzētās nometnes nav organizētas, tomēr jauniešiem ir bijusi iespēja piedalīties nometnēs,
kuras atbalsta pašvaldība veselības veicināšanas projekta ietvaros.

