JAUNATNES DARBA SITUĀCIJAS IZPĒTE SKRĪVERU NOVADĀ
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Situācijas apraksts
Skrīveru novada administratīvās teritorijas kopējā platība ir 10542,2 ha. Novada iedzīvotāji pēc vecuma
iedalās šādi: 2143 jeb 61,23% iedzīvotāji ir darbspējas vecumā, 836 jeb 23,89% iedzīvotāji ir pēc
darbaspējas vecuma un 521 jeb 14,88% iedzīvotāji ir līdz darbspējas vecumam. Pēc CSP datiem,
Skrīveru novadā apmēram 6,5% iedzīvotāji ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kas ir apmēram 227
iedzīvotāji. Kopējais iedzīvotāju skaits uz 2020. gada 1. jūliju bija 3516 personas.
Novada plānošanas dokumenti, kuros ir informācija par Nav aktuāli plānošanas dokumenti saistība ar darbu ar jaunatni. 2014.–2020. gada attīstības programma
darbu ar jaunatni.
paredzēja vairākus plānus, kas skāra jaunatnes jomu.
Novadā ir:
/aprakstīt kāda ir likme, kādi ir darba pienākumi, kam
pakļauts utt./
jaunatnes lietu speciālists Nav
jaunatnes darbinieks Nav
Darbinieks, kura amata aprakstā ir iekļauts darbs ar Skrīveru dienas aprūpes centra vadītājs, papildus tiešajiem darba pienākumiem, amata pienākumos
jaunatni iekļauts piedalīties un koordinēt jaunatnes jomas projektus.
Izglītības iespējas jauniešiem:
vispārizglītojošās skolas 2020./2021. mācību gada 1. septembrī skolā mācījās 408 skolēni, to skaitā, 1. - 4. klasēs /apraksts, skolēnu skaits utt./ 135 skolēni, 5. - 9. klasēs - 206 skolēni, 10. - 12. klasēs - 67 skolēni, to skaitā 90 skolēni no citām
pašvaldībām.
Skola īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar sadarbības novadu izglītības pārvaldi, bāriņtiesu,
sociālo dienestu, kultūras centru, pirmsskolas izglītības iestādēm „Sprīdītis” un „Saulēni”, sociālās
aprūpes centru, Skrīveru Mūzikas un mākslas skolu, sadarbības novadu Sporta skolu u.c.
Valsts programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros katra Skolas klase vienu reizi
semestrī apmeklēja kādu Latvijas mākslas un kultūras norisi, kas bija saistītas ar mācību un
audzināšanas darba saturu.
Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Skolā darbojas karjeras izglītības konsultants un organizē dažādas karjeras
stundas, izglītojošas lekcijas un ekskursijas, tikšanās ar interesantu profesiju pārstāvjiem.
Ekoskolu programmas (ANO Vides programmas un UNESCO sadarbības partnere
vides izglītībā) ietvaros Skolā notiek vides izglītības procesa organizēšana. Programma veicina izpratni
par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi.
Skola no 2015. gada katru gadu saņem Zaļā karoga balvu.
Interešu un neformālās izglītības iestādes Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā mācās 170 audzēkņi: 84 profesionālās ievirzes izglītības programmā
/apraksts, pulciņu, nodarbību, audzēkņu skaits utt./ Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, akordeona spēle), Stīgu instrumentu spēle (vijoles spēle),
Pūšaminstrumentu spēle (saksofona spēle, trompetes spēle, klarnetes spēle, eifonija spēle un flautas
spēle) un 86 profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla (gleznošana,
zīmēšana, darbs materiālā, veidošana, mākslas valodas pamati). Vecāku līdzmaksājums 7.11 EUR.
cits variants Bezmaksas interešu izglītības programmas vidusskolā. Dažādas mākslas, mūzikas, sporta, izglītojošas
u.c. veida interešu izglītības programmas, dažādām mērķa grupām.
Brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Iespēja izmantot infrastruktūru – skeitparks, skolas sporta laukums un sporta laukumi pie daudzdzīvokļu
Raksturlielums
Novada raksturojums.
/Teritorija, iedzīvotāju skaits, jauniešu skaits novadā utt./
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mājām.
Skrīveru kultūras centrā: Jauniešu deju kolektīvs,
Skrīveru bērnu bibliotēkā: lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”.
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas telpās SIA “MonAuto Carting” piedāvā nodarbības “Kartinga
konstruēšana un vadīšana”.
laika Nav

Vai ir pieejamas telpas jauniešiem brīvā
pavadīšanai?
Brīvprātīgais darbs.
Jauniešu līdzdalība.
/Piemēram, dalība Jaunatnes konsultatīvajā komisijā,
skolu pašpārvaldēs utt./
Jauniešu dome.
Darba ar jauniešiem stratēģiskā plānošana.
Sadarbības ar citu novadu jauniešiem, institūcijām utt.

Nav organizēts
Skolas pašpārvalde aktīvi piedalās, lai organizētu skolas dzīvi ārpus stundām.

Nav
Nav
Mācību un ārpusstundu procesā notiek sadarbība (sacensības, konkursi, olimpiādes u.c) starp sadarbības
novadu skolām / iestādēm.
Novadā esošās jauniešu iniciatīvu grupas, biedrības.
Nav
/aprakstīt, cik aktīvi darbojas, kādi ir galvenie darbības Līdz 2019. gadam aktīvu jauniešu darbu veica biedrība “JES” (Jaunie eksperti Skrīveriem), taču šobrīd
virzieni utt./
biedrība vairs nav reģistrēta Skrīveros un nav saistīta ar Skrīveru novada jauniešu darbu. Citas jaunatnes
organizācijas Skrīveru novadā nav reģistrētas.
Īstenotie projekti (pēdējo 3-5 gadu laikā).
Biedrība “JES” pēdējo 3 – 5 gadu laikā Skrīveru jauniešiem piedāvājusi piedalīties šādā projektā:
2017. gads – jauniešu apmaiņas projekts “EMOTIONAL TRAIN-NING jeb emociju vilciens” Spānijā,
Fuenlabradā.
Jauniešu mērķauditorijai izveidotie, pieejamie sociālie
Nav
tīkli.
Novadā rīkotie tradicionālie pasākumi jauniešu Pasākumi tikai jauniešiem netiek rīkoti, jo līdz šim ir bijusi ļoti zema atsaucība. Taču daļa pasākumi ir
mērķauditorijai.
vērsti arī uz jauniešu auditoriju, tādi kā Futbolballe, Novada svētki, Jauniešu deju kolektīvu sadanči,
zaļumballes un balles kultūras centrā, kā arī orientēšanās sacensības skolu komandām Skrīveros.
Jauniešu nometnes.
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