LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa ielā 16A, Ludzā, Ludzas novadā, LV–5701
Tālrunis 65707400, fakss 65707402, e-pasts: dome@ludzaspils.lv

Ludzā

Pielikums Ludzas novada domes 23.02.2012.
s des l mumam (protokols Nr.5, 27.§)

APSTIPRIN TS
ar Ludzas novada domes
2012.gada 23.februāra s des
l mumu (protokols Nr.5, 27.§)

Ludzas novada
jaunatnes politikas att st bas programma
2012.–2017.gadam

2012., Ludza

Saturs
1. Terminu skaidrojums ------------------------------------------------------------- 3
2. Ievads ------------------------------------------------------------------------------- 6
3. Programmas v zija, prioritātes, m rķi un principi --------------------------- 8
4. Ludzas novada darba ar jaunatni struktūra ------------------------------------ 10
5. R c bas plāns darbam ar jaunatni ----------------------------------------------- 11
6. Programmas vad ba un pārraudz ba -------------------------------------------- 16

2

Terminu skaidrojums
Apvienot jauniešu dome – Ludzas, Ciblas un Zilupes novada jauniešu dome.
Darbs ar jaunatni – uz jaunatni v rstu r c bu kopums, ietverot aktivitātes, kas nodrošina
iesp jas jauniešu att st bai un integrācijai sabiedr bā un kuru veic jaunatnes politikas stenošanā
iesaist tās personas un jaunatnes darbinieki. Programmas izpratn par darbu ar jaunatni netiek
uzskat ta vispār jā izgl t ba, interešu izgl t ba, profesionālās ievirzes izgl t ba un m rķtiec gas
sporta aktivitātes.
Interešu grupa – uz br vprāt bas pamatiem izveidota, likumā noteiktajā kārt bā nereģistr ta
jauniešu grupa ar kop gām interes m un m rķiem.
Izgl t bas p rvalde – pašvald bu iestāde, kas pilda izgl t bas pārvaldes funkcijas (skat.
„Izgl t bas likums”); pašvald bas noteikta atbild gā institūcija darbam ar jaunatni.
Jaunatne – Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunietis Latvijā ir persona vecumā no 13 l dz 25
gadiem.
Jaunatnes politika – visās valsts politikas jomās stenojamu m rķtiec gu darb bu kopums,
kas veicina jauniešu pilnv rt gu un vispus gu att st bu, iekļaušanu sabiedr bā un dz ves kvalitātes
uzlabošanu. Valsts jaunatnes politiku steno valsts pārvaldes iestādes un pašvald bu iestādes
atbilstoši savai kompetencei, kā ar jaunatnes organizācijas un citas fiziskas un juridiskas personas
saskaņā ar funkciju deleģ šanas l gumu („Jaunatnes likums”).
Jaunatnes lietu koordinators – IZM noteikta atbild gā persona, kura koordin jaunatnes
politikas ieviešanu valst , sadarbojas ar jaunatnes lietu speciālistiem pašvald bās.
Jaunatnes lietu speci lists – pašvald bas noteikta atbild gā persona darbam ar jaunatni, kas
koordin jaunatnes darbu novada teritorijā.
Jaunatnes darbinieks – pašvald bas noteikta persona, kas veic darbu ar jaunatni konkr tajā
iestād (skolā, tautas namā) un/vai teritorijā (pils tā, pagastā).
Jauniešu iniciat vu centrs, br v

laika pavad šanas centrs – pašvald bas iestāde vai

pašvald bas iestādes struktūrvien ba. Tas ir viens no pašvald bas darba ar jaunatni stenošanas
instrumentiem un institucionālās sist mas darbam ar jaunatni sastāvdaļām.
Jauniešu dome – skolu jaunatnes pašpārvalžu pārstāvji, kuri apvienojas savu interešu
aizstāv šanai un sadarb bas veicināšanai ar pašvald bu. Saskaņā ar Jaunatnes likumu:
ja pašvald ba izveido jauniešu domi, tās sastāvā iekļauj izgl tojamo pašpārvalžu, jauniešu
iniciat vu grupu un jaunatnes organizāciju pārstāvjus. Pašvald bas jauniešu domes pamatuzdevumi
ir šādi:
piedal ties jauniešu interešu un vajadz bu izp t un anal z ,
izstrādāt priekšlikumus pašvald bas jauniešu dz ves kvalitātes uzlabošanai;
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veicināt pašvald bas jauniešu sadarb bu un pieredzes apmaiņu;
veicināt jauniešu sadarb bu ar pašvald bu, citām jauniešu dom m, institūcijām un
organizācijām;
veicināt jauniešu iniciat vas;
l dzdarboties pašvald bas organiz tajos pasākumos;
izplat t informāciju par jauniešiem piedāvātajām iesp jām;
iesaist ties pašvald bas darbā ar jaunatni un tā ietvaros organiz tajos pasākumos, projektos
un programmās.
Jaunatnes lietu konsultat v

padome – pašvald bas izveidota padomdev ja institūcija,

kuras m rķis ir veicināt pašvald bas darba ar jaunatni saskaņotu stenošanu, veicinot jauniešu
iniciat vas, l dzdal bu l mumu pieņemšanā un sabiedriskajā dz v .
Jauniešu nevalstisk organiz cija (NVO) – Biedr bu vai nodibinājumu reģistrā reģistr ta
biedr ba, kas atbilst šādiem krit rijiem:
viens no biedr bas statūtos noteiktajiem darb bas m rķiem ir darbs ar jaunatni,
veicinot jauniešu iniciat vu un l dzdal bu l mumu pieņemšanā un sabiedriskajā dz v ;
biedr bā vismaz divas trešdaļas biedru ir b rni un jaunieši vai ar to veido vairākas
biedr bas, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir b rni un jaunieši;
biedr bas pārvaldes institūcijās ir nodrošināta jauniešu l dzdal ba, un š s l dzdal bas
kārt ba noteikta attiec gās biedr bas statūtos.
Jauniešu br vpr t gais darbs – bezatl dz bas darbs (ar pakalpojumu sniegšana), ko veic
jaunietis, nestājoties darba tiesiskajās attiec bās Darba likuma izpratn , bet nosl dzot br vprāt gā
darba l gumu.
Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs – interešu izgl t bas iestāde, kura steno interešu
izgl t bas programmas. Darbs ar jaunatni ir BJC papildus funkcija un tās veikšana notiek jaunatnes
lietu speciālista vad bā.
Mazjaunieši – b rni l dz 13 gadu vecumam, kas tiek iesaist ti un apmāc ti neformālās
izgl t bas pasākumos un aktivitāt s ar tālejošu m rķi veicināt jauniešu – akt vistu p ctec bu.
Neform l

izgl t ba - jebkura ārpus formālās izgl t bas organiz ta jauniešu izgl tojoša

darb ba. Tā papildina formālo un interešu izgl t bu, nodrošinot to iemaņu un prasmju apguvi, kas
nepieciešamas sociāli un ekonomiski akt vam pilsonim, kurš sp s integr ties sabiedr bā un darba
tirgū.
Nometne – m rķtiec gs pasākumu kopums noteiktam laikposmam, ne sākam par 3 dienām,
lietder gai br vā laika pavad šanai. Tā tiek organiz ta saskaņā ar nometnes programmu un tās
aktivitātes ir paredz tas konkr tam vecumposmam.
Pašvald ba:
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Likums „Par pašvaldībām”:
Viet jā pašvald ba ir viet jā pārvalde, kas ar pilsoņu v l tas pārstāvniec bas —
domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniec bu nodrošina likumos
noteikto funkciju, kā ar šajā likumā paredz tajā kārt bā Ministru kabineta doto
uzdevumu un pašvald bas br vprāt go iniciat vu izpildi, iev rojot valsts un attiec gās
administrat vās teritorijas iedz votāju intereses
Jaunatnes likums:

Pašvald ba, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, iev rojot jaunatnes
politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas att st bas plānošanas
dokumentus. Pašvald ba plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvald bas jaunatnes
politikas att st bas plānošanas dokumentus. Pašvald ba nodrošina institucionālu
sist mu darbam ar jaunatni.
Pašvald ba, izveidojot institucionālu sist mu darbam ar jaunatni, ir ties ga:
o noteikt par darbu ar jaunatni atbild go pašvald bas institūciju;
o pieņemt darbā jaunatnes lietu speciālistu - personu, kas plāno, veic un
koordin darbu ar jaunatni;
o izveidot jaunatnes lietu konsultat vo komisiju, kas veicina pašvald bas darba
ar jaunatni plānošanu un stenošanu, kā ar jauniešu l dzdal bu l mumu
pieņemšanā;
o izveidot jauniešu centru, kura m rķis ir veicināt pašvald bas jauniešu
iniciat vas, l dzdal bu l mumu pieņemšanā un sabiedriskajā dz v ;
o izveidot jauniešu domi, kas sekm pašvald bas jauniešu sadarb bu, pieredzes
apmaiņu un iniciat vas darbā ar jaunatni;
o paredz t citu kārt bu, kādā veicams darbs ar jaunatni.
Pašvald ba nodrošina jaunatnes organizācijām un jauniešu iniciat vu grupām
(neformālas un nereģistr tas iniciat vu grupas, interešu apvien bas) iesp ju iesaist ties
jaunatnes politiku ietekm jošu pašvald bas l mumu apspriešanā pirms to
pieņemšanas.
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Ievads
Jauniešu vecumposms s kas ar protestu pret visām esošajām v rt bām un trad cijām. Š s
izpausmes apgrūtina komunikāciju starp jauniešiem un citu paaudžu pārstāvjiem, tom r tās ir
likumsakar gas. L dz pusaudžu (jauniešu) vecumposmam persona c t gi apgūst sabiedr bā esošās
normas, zināšanas, prasmes un attieksmes.
Daudzās pasaules kultūrās 14 – 16 gadus veci cilv ki tiek uzskat ti par pieaugušiem un
viņiem tiek dota r c bas br v ba. Psihologi atz st, ka jauniešu vecumā persona m c s lietot dz vē
to, ko ir apguvusi l dz šim, un tālākās māc bas tiek gūtas tikai caur personisko pieredzi. Var teikt,
ka sākot ar 15 gadu vecumu persona uzsāk patstāv gās dz ves gaitas neatkar gi no citu cilv ku
v lmes vai ne-v lmes to pieņemt. Pirmie 10 patstāv bas mekl jumu gadi ir kļūdu pilni, notiek
dažādu uzved bas modeļu, filozofiju un stilu izm ģināšana un aprob šana. Šajā vecumposmā
personai ir svar gi DAR T, nevis M C TIES vispārpieņemtajā š

vārda noz m . Sevis

mekl jumu periods tiek uzskat ts par radošāko un spilgtāko visas dz ves garumā.
Notikumi šajā dz ves periodā – jaun bā, nosaka tālāko dz ves ceļu un veido personas
kvalitāti. Videi un dz ves telpai ir liela noz me: cilv ks vienm r atceras savus jaun bas gadus un
vietu, kur tā pagājusi. Secinājums ir vienkāršs un likumsakar gs: ja vietā, kur cilv ks dz vo
jaun bā, viņam ir tikusi dota iesp ja mekl t sevi DAROT, ja jaunietim ar šo vietu ir saist tas
pozit vas emocijas un atmiņas, viņš būs vair k motivēts ar turpmāk dz vot šajā vietā.
Persona jauniešu vecumposmā, balstoties uz iegūtajām teor tiskajām zināšanām, rada
jaunas izpausmes, tā rodas dažādas subkultūras, mākslas virzieni utt. Jaunietim, mekl jot savu
dz ves ceļu un vietu sabiedr bā, nepieciešams pašapliecināties, un tas nosaka v lmi aizst vēt un
popularizēt pašrad tos izpausmju veidus.
Jaunieši ir jauninājumu, novitāšu un inovāciju nes ji un att st bas virz tāji visās dz ves un
sabiedr bas jomās. Jauniešu potenciālu ir iesp jams virz t par labu kopienas att st bai, izmantojot
prasm gu un sistemātisku jaunatnes politikas stenošanu un jaunatnes darbu.
Plānveid gs un sistemātisks jaunatnes darbs Ludzas novadā ir uzsākts pavisam nesen. L dz
šim tas tika veikts fragmentāri un uz br vprāt bas principa, aptverot tikai nelielu m rķa grupas
daļu. Pārsvarā to veica nevalstiskās organizācijas dažādu stermiņa projektu veidā konkr tas t mas
ietvaros.
Saskaņā ar LR Jaunatnes likuma 5. pantu „pašvald ba, pildot savas funkcijas, piedalās
valsts jaunatnes politikas stenošanā”. Vienlaikus pašvald bām ir noteiktas ties bas „izstrādāt ar
viet jā l meņa dokumentus jaunatnes politikas jomā” un „izveidot institucionālu sist mu, lai
nodrošinātu darbu ar jaunatni, nosakot atbild go institūciju vai ieceļot jaunatnes lietu speciālistu
[...]”. 2011. gada janvār Ludzas novadā tika uzsākta š likuma izpilde.
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Jaunatnes politikas att st bas plānošanas ilgtermiņa mērķis ir sekm t teritorijas ilgtspēj gu
un stabilu att st bu saskaņā ar valsts jaunatnes politikas att st bas plānošanas dokumentos
noteiktajām politikām un prioritāt m.
Ludzas novada jaunatnes politikas att st bas programma ir pirmais jaunatnes politikas
plānošanas dokuments novadā un tas nepieciešams, lai noteiktu att st bas priorit tes un r c bas
virzienus turpmākajiem 5 gadiem jaunatnes politikas jomā.
Att st bas programma ir izstrādāta saskaņā ar Ludzas novada att st bas programmas
virzieniem, Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas pamatnostādn m 2009. - 2018. gadam,
Jaunatnes politikas valsts programmu 2009. - 2013. gadam un saskaņā ar Eiropas Savien bas
Jaunatnes strat ģiju 2010.-2018. gadam.
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Programmas v zija, priorit tes, mērķi un principi
V zija
Jaunatne – kā viens no noz m g kajiem pašvald bas resursiem. Pietiekami daudz iesp ju
att st ties, lietder gi pavad t savu br vo laiku, iegūt izgl t bu un darbu. Jaunieši, kas paši v las
iesaist ties l mumu pieņemšanā, kas paši veido savu tagadni un n kotni.
Priorit tes
Jaunatnes darba sist mas izveide Ludzas novadā.
Jauniešu l dzdal ba l mumu pieņemšanas procesā.
Jaunatnes uzņ m jdarb bas un nodarbināt bas veicināšana.
Jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana.
Att st bas programmas mērķi
Jaunatnes darba sist mas izveide Ludzas novadā.
Jaunatnes l dzdal bas nodrošināšana l mumu pieņemšanas procesā.
Jaunatnes uzņ m jdarb bas un nodarbināt bas veicināšana.
Neformālās izgl t bas aktivitāšu nodrošināšana.
Atbalsts jaunatnes organizācijām un to stenotajām iniciat vām.
Informācijas par jauniešu iesp jām pašvald bā pieejam bas nodrošināšana;
Sadarb bas t kla izveide ar citām Latvijas pašvald bām jaunatnes lietu jomā, starptautiskas
sadarb bas veicināšana.
Principi
Iekļaušana.
Programmā paredz tās iesp jas ir pieejamas visiem jauniešiem, kas dz vo un mācās Ludzas
novadā, neatkar gi no viņu izcelsmes vai sociālās pieder bas. Saskatot ikvienā jauniet novada
att st bas resursu, pašvald ba tiecas piedāvāt tieši viņa interes m atbilstošas br vā laika
pavad šanas iesp jas un viņa izaugsmei noz m gu pieredzi. Darba ar jaunatni sist ma
vienlaikus cenšas gan saskat t un att st t jauniešu talantus, gan ieinteres t viņus akt vai iesaistei
sabiedr bā notiekošajos procesos.

Sistēma.
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Programma paredz izveidot darba ar jaunatni sist mu, kas ietvers jaunatnes darbinieku
izvirz šanu katrā novada pagastā, jaunatnes darbinieku darba koordin šanas t kla izveidi,
ikgad ju aktivitāšu stenošanu un stabilas finans šanas sist mas izveidi.
Sadarbība.
Programma paredz izveidot sadarb bu starp iesaist tajām pus m (jaunatnes organizācijām,
NVO, izgl t bas iestād m, pašvald bas un valsts institūcijām, privāto sektoru un starptautisko
organizāciju pārstāvniec bām), nodrošinot informācijas un pieredzes apmaiņu, kā ar pieejamo
resursu efekt vu izmantošanu. paša loma Programmas stenošanā un izv rt šanā tiek piešķirta
pašiem jauniešiem.
Pēctecība.
Būtiskākais veiksm ga darba ar jaunatni priekšnoteikums ir jauniešu gatav ba iesaist ties un
interese l dzdarboties. L dz ar to ir nepieciešams jau maksimāli agrā vecumā cilv kam veidot
izpratni par lietder gu br vā laika pavad šanu un demokrātiskām l dzdal bas formām. Š
iemesla d ļ Programma paredz darbu ar arb rnu vecumā l dz 13 gadiem br vā laika
organiz šanas jautājumos (nometņu sist ma, mazjauniešu kust ba un br vā laika un iniciat vu
centru izveide), piedāvājot jaunākajiem novadniekiem sec gas izaugsmes iesp jas no atsevišķu
pasākumu apmekl šanas l dz regulārai dal bai l mumu pieņemšanā pašvald bā.
Izpēte.
Produkt vam darbam nepieciešama regulāra situācijas izp te, tāp c tiek paredz ts iesaist t
dažādu l meņu un jomu sadarb bas partnerus (t.sk. jauniešus) regulāros p t jumos un to
analiz šanā ar m rķi pilnveidot esošo situāciju, kā ar pabeigt darbu pie p t juma „Vispār jie
rād tāji darba ar jaunatni v rt šanai pašvald bās”.
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Ludzas novada darba ar jaunatni struktūra

Jaunatnes lietu
konsultat vā
padome

a

Apvienotā
jauniešu dome

Ludzas novada
pašvald ba
Jauniešu NVO

Jaunatnes darbinieki

a

NVA, medic nas
iestādes, policija

Ludzas novada Izgl t bas,
kultūras un sporta pārvalde

Ludzas novada B rnu un
jauniešu centrs

Ludzas novada jaunatnes
lietu speciālists

Jauniešu interešu
grupas

a

TN, pagastu pārvaldes

a

Skolas

Rīcības plāns darbam ar jauniešiem
Mērķi

Pl not s aktivit tes

Sagaid mie rezult ti

stenošanas
laiks

Sadarb bas partneri

Jaunatnes darba

Noteikt par darbu ar jaunatni

Katrā skolā un/vai pagastā ir persona, kas

sist mas izveide

atbild go personu katrā skolā

veic darbu ar jaunatni un ir atbild ga par to

pārvaldes, skolas,

Ludzas novadā

un/vai pagastā

konkr tās teritorijas ietvaros

bibliot kas un tautas nami,

2012.-2013.

Novada pašvald ba, pagastu

jauniešu NVO
Apmāc t jaunatnes darbiniekus

Tiek organiz ti kursi un semināri Ludzas

2012. –

IZM, novada pašvald ba,

darbam ar jauniešiem, projektu

novada jaunatnes darbiniekiem

2015.

pagastu pārvaldes, skolas,

vad bai, neformālajam

Jaunatnes darbinieki ir apmāc ti un sp j

bibliot kas un tautas nami,

izgl t bas metod m

kvalitat vi veikt darbu ar jauniešiem

jauniešu NVO

Tiek izveidota jaunatnes darba komanda

2013.-2017.

un r koti ikgad ji pasākumi, kas kļūst
tradicionāli un tād jādi veic atskaites
punkta lomu.
Novada jaunatnes darba

Tiek piešķirts un piesaist ts ikgad js

finans juma sist mas izveide

stabils finans jums.

2012.-2017.

IZM, novada pašvald ba,
Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra, ES
fondi, privātie fondi

Novada plānošanas dokumentu Veikts p t jums „Vispār jie rād tāji darba
izstrāde

ar jaunatni v rt šanai pašvald bās” un
izstrādāta jaunatnes politikas att st bas

2012.-2017.

programma, kas integr ta nākamajā
novada att st bas programmā
Jaunatnes

Apvienotās

l dzdal bas

izveide

jauniešu

domes Apzināti Ludzas, Ciblas un Zilupes

2012.

novadu akt vākie pašpārvalžu un NVO

nodrošināšana

jaunieši, izveidota Apvienotā jauniešu

l mumu

dome

pieņemšanas

Notiek regulāras Apvienotās jauniešu

procesā

domes tikšanās, ir nodrošinātas jauniešu

IZM, novada pašvald ba,
pagastu pārvaldes, skolas

2013.-2017.

apmāc bas un pārmantojam ba, jaunieši
piedalās l mumu pieņemšanas procesā
pagasta un novada m rogā, steno
jauniešiem svar gas un interesantas
aktivitātes, veicina finansiālu jauniešu
iniciat vu atbalstu
Atbalsts skolu pašpārvald m

Nodrošināts informat vs un metodisks

2012.-2017.

atbalsts skolu pašpārvald m, notiek
apmāc bas, izmantojot metodi „jaunietis jaunietim”
Notiek regulāri informat vie semināri,

2012.-2017.

jaunieši akt vi piedalās skolas l mumu
pieņemšanas procesā
Jaunatnes lietu konsultat vās Izveidota jaunatnes lietu konsultat vā
padomes izveide

2014.-2017.

IZM, novada pašvald ba,

padome, nodrošināta jauniešu interešu

pagastu pārvaldes, jaunatnes

aizstāv ba un pārstāvniec ba novada un

darbinieki
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valsts m rogā
Katru gadu notiek „ nu diena” sadarb bā

2012.

– Novada pašvald ba, novada

uzņ m jdarb bas un uzņ m jiem un jauniešiem,

ar viet jiem uzņ m jiem

2017.

uzņ m ji, novada uzņ m ju

nodarbināt bas

Notiek diskusijas starp jauniešiem,

konsultat vā padome,

programmas Junior Achivement

jaunatnes darbinieki, dažādi

dal bniekiem un uzņ m jiem

fondi, NVA

Jaunatnes

Veicināt sadarb bu starp
r kot regulārus pasākumus

veicināšana

Katru gadu notiek jauniešu biznesa plānu
konkurss, kuru v rt uzņ m ji
Notiek jauniešu amatu apmāc bas pie
uzņ m jiem vasaras m nešos
Iesaist t jauniešus biznesa ideju

Tiek r koti regulāri biznesa ideju konkursi,

izstrād un sava novada biznesa iesaisti jaunieši biznesa vides izp t un
resursu apzināšanā

2012.

– Novada pašvald ba, novada

2017.

uzņ m ji, novada uzņ m ju

jaunu iesp ju model šanā

konsultat vā padome,
jaunatnes darbinieki, dažādi
fondi, NVA

Neformālās

Veicināt jauniešu br vā laika

Aktualiz ts jautājums par vietu jauniešu

2014.-2017.

IZM, novada pašvald ba,

izgl t bas aktivitāšu pavad šanas centru un/vai

br vā laika pavad šanai, izveidoti vismaz 3

pagastu pārvaldes, skolas,

nodrošināšana

centri novada pagastos

TN, bibliot kas, jaunatnes

iniciat vu centru un akt vās
atpūtas laukumu izveidi

darbinieki, dažādi fondi

pagastos
Veicināt izpratni sabiedr bā par

Notiek semināri un diskusijas ar dažādām

neformālās izgl t bas noz mi

sabiedr bas grupām par neformālās

jauniešu dz v

izgl t bas jautājumiem
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2012.-2017.

Nodrošināt jaunatnes

Vismaz vienu reizi 3 gados jaunatnes

darbiniekiem profesionālās

darbinieki apmekl kursus, kas saist ti ar

tālākizgl t bas kursus

neformālo izgl t bu vai citu jaunatnes

neformālās izgl t bas

darbam svar gu t mu

2013.-2017.

jautājumos
Nodrošināt informat vu un

Notiek regulāri jaunatnes darbinieku

metodisku atbalstu neformālās

semināri, ir nodrošināta informācijas

izgl t bas jautājumos

apmaiņa, metodoloģijas uzkrāšana un

2013.-2017.

labās prakses piem ru populariz šana
Atbalsts jaunatnes

Veicināt jaunu jauniešu NVO

Tiek r koti izgl tojoši semināri par NVO

organizācijām un to

dibināšanu

iesp jām un priekšroc bām, par jauniešu

pagastu pārvaldes, skolas,

stenotajām

NVO atšķir bām, par sabiedriskā labuma

TN, bibliot kas, jaunatnes

iniciat vām

statusa ieguvumiem, par NVO

darbinieki, dažādi fondi

2012.-2017.

IZM, novada pašvald ba,

grāmatved bu utt.
Veicināt jauniešu un jauniešu

Notiek apmāc bas un jaunās NVO ir

NVO iesaist šanos projektu

kompetentas start t nelielos projektu

konkursos

konkursos

Atbalst t jauniešu NVO

Tiek sniegts atbalsts, nodrošināta

projektus l dzfinans juma

informācijas apmaiņa par sadarb bu starp

mekl jumos

iesp jamiem finans tājiem un jauniešu
NVO

Informācijas

Att st t un pilnveidot mājas

Regulāri notiek aktuālās informācijas

pieejam bas

lapu www.ludzasbjc.lv

papildināšana, jaunieši akt vi piedalās šajā

NVO, jaunatnes darbinieki,

procesā

IZM utt.

nodrošināšana par
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2012.-2014.

BJC, jaunieši, jaunatnes

jauniešu iesp jām
pašvald bā
Sadarb bas t kla

Dal ba IZM un citu

Jaunatnes lietu speciālists patstāv gi r ko

izveide ar citām

organizāciju r kotajās

apmāc bas novada jaunatnes darbiniekiem

jaunatnes lietu speciālisti,

Latvijas

apmāc bās un sanāksm s

un jauniešiem

NVO, JSPA, Mūžizgl t bas

pašvald bām

jaunatnes lietu speciālistiem

Notiek regulāra pieredzes apmaiņa starp

programmas

jaunatnes lietās,

speciālistiem

starptautiskās

Reizi gadā notiek Latgales jaunatnes

sadarb bas

politikas forums, tiek veicināta sadarb ba

veicināšana

starp Latgales jaunatnes lietu speciālistiem
Dal ba starptautiskajos

Jaunieši un jaunatnes darbinieki piedalās

projektos sadarb bas

starptautiskajos projektos jaunatnes

veicināšanai jaunatnes politikas

politikas jomā

jomā
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2012.-2017.

IZM, Latvijas pašvald bu

Programmas vad ba un

16

p rraudz ba

Par Programmas pārraudz bu atbild gā institūcija ir Ludzas novada pašvald bas Izgl t bas,
kultūras un sporta pārvalde. Ludzas novada dome apstiprina Programmu un groz jumus tajā. Par
programmas stenošanu atbild gs ir Ludzas novada B rnu un jauniešu centra jaunatnes lietu
speciālists, sadarb bā ar citām iestād m un institūcijām, atbilstoši to kompetencei jaunatnes jomā.
Informat vo ziņojumu par Programmas izpildi iepriekš jā kalendārajā gadā BJC reizi gadā
(l dz 31. martam) iesniedz Pārvaldei, bet gala ziņojumu par Programmas izpildi – l dz 2018. gada
31. martam.
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