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Garšīgā zupa (Ar ko sākt?)
Rezultāts –
korekcija –
monitorings

Kas?

Monitorings

Kur?

Kam?

Kad?

Kāda?
(saturs,
sastāvdaļas,
forma)

Pagatavošanas posmi (I):
Kas? Ko?

Jāizpēta, kas jau ir ledusskapī,
pagrabā, plauktā utt.

• Jaunatnes lietu speciālistam ir jāizpēta, kas pašvaldībā strādā ar jauniešiem dažādās jomās (valsts,
pašvaldības institūcijas, NVO, uzņēmēji u.c.). Cik daudz jauniešu pašvaldībā ir, kur viņi ir un ko dara? –
2008.gadā tika izstrādāti metodiskie ieteikumi «Vispārēji rādītāji darbā ar jaunatni vērtēšanai
pašvaldībās»

Kāpēc?

Lai visi paēdināti un laimīgi!

• Lai pašvaldībā notiktu sistemātisks, plānveidīgs, rezultatīvs darbs ar jauniešiem – jāveido dialogu gan ar
jauniešiem, gan ar pašvaldības, valsts institūcijām, gan ar NVO, uzņēmējiem utt. – Kopš 2008.g. Jelgavā
notiek Jauniešu forums. Jauniešiem jābūt visos procesa posmos: ideja- rezultāts!

Kad? Kur?
Kādā formā? Ēdīsim regulāri, arī šodien un šeit!
• Ar jauniešiem nepārtraukti jākomunicē viņiem saprotamā un pieņemamā valodā (soc. tīkli, tikšanās,
Forumi utt.) un tur, kur viņi reāli atrodas. www.jauniesi.jelgava.lv; www.jelgava.lv;
www.jelgavavestnesis.lv; mobilās aplikācijas u.c.
• Ar pašvaldības, valsts institūcijām, NVO, uzņēmējiem utt., savukārt, jārunā viņiem saprotamā valodā
un jāpielieto atbilstoši instrumenti (likumi, MK noteikumi, Valsts dokumenti, abpusēja izdevība utt.)
un tur, kur viņi atrodas.
• Jaunatnes lietu speciālists, kā drošs tilts starp diviem krastiem – Jelgavas pilsētas domes
Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija. Kopš 2010. gada izveidots Jelgavas jauniešu centrs.

Pagatavošanas posmi (II):
Kam?

Kas strādā, tas arī ēd!

• Saskaņota, saprotama, uz pozitīvu darbību un kopīgu rezultātu vērsta darbība – Jelgavā izveidota Sistēma
darba ar jauniešiem un izstrādāts dokuments «Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas RĪCĪBAS VIRZIENI UN
SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 2014. – 2018. gadam».
• Pilsētas ikmēneša kopplāns darbā ar jauniešiem publiski ir pieejams visām pusēm - www.jelgava.lv u.c.
• Skaidri definēts, kam ir kādi pienākumi un ko ar ko jāēd!  Nav funkciju pārklājums, kas sekmē vairāku
resursu (finanšu, cilvēku, dabas) racionālu izmantošanu un taupību.

Kā?

Vai garšoja labi? Kā varam uzlabot?

• Lai dokuments «Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas RĪCĪBAS VIRZIENI UN SAGAIDĀMIE REZULTĀTI 2014. –
2018. gadam» ir aktualizēts un tiek izmantots ikdienas darbā, katru gadu līdz 30. martam veicam dokumentā
norādīto darbu rezultātu apkopojumu, prezentējam Jaunatnes lietu komisijā, veicam nepieciešamās
korekcijas un ik pēc 2 gadiem veicam monitoringu.

Rezultāts?

Pašu gatavotā zupa nebūs visiem vienāda!

• Katrai pašvaldībai būs savs ceļš, sava sistēma, savi dokumenti un rezultāti – bet pamatzināšanām jābūt!
• Nodibinātas vairākas tradīcijas: Jauniešu forums, Brīvprātīgo kustība, Gada brīvprātīgais, ZiņīBums, Karjeras
nedēļa, Skolēnu mācību gadatirgus, Jauniešu vasaras nodarbinātība, pašvaldības atbalsts jauniešu iniciatīvām
(projektu konkursi), Basta games , neformālās izglītības programma «PilnveidojiES» u.c.
• Jelgavas pilsētas pašvaldības rezultāts darbā ar jauniešiem:

Jelgava – pirmā Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2016!

Paldies! Jautājumi?

