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2. Terminu skaidrojums
Jaunietis - persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem
Jaunatne - demogrāfiskā grupa vecumā no 13 - 25 gadiem
Jaunatnes politika - ir visās valsts politikas jomās īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopums, kas
veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes
uzlabošanos. /Jaunatnes likums, 2.1 pants/
Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina jauniešu kā sabiedrības locekļu
pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā. http://izm.izm.gov.lv/nozarespolitika/jaunatne/7479.html
Jaunatnes politika ir pastāvīga valsts politikas joma, kas nosaka jaunatnes politikas īstenošanā
iesaistītās personas, to kompetenci, sadarbību, kā arī mērķus un uzdevumus darbā ar jaunatni.
Jaunatnes politika ir starpnozaru politika, ko īsteno dažādas valsts pārvaldes un pašvaldību
institūcijas, jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi, un tās izstrādē un īstenošanā
līdzdarbojas paši jaunieši.
Darbs ar jaunatni - uz jauniešiem vērsts plānotu, praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Jauniešu centrs - vieta, kur jauniešiem ar dažādām iespējām tiek izveidota draudzīga, atvērta un
atbalstoša vide, kā arī veicināta sadarbība starp jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām
personām. Viena no jaunatnes iniciatīvu centra idejām ir piedāvāt jauniešiem iespēju pulcēties
vienkopus, kopīgi plānot brīvā laika lietderīgu izmantošanu, iegūt aktuālu informāciju un
palīdzību dažādās dzīves situācijās, arī saistībā ar projektu izstrādi un īstenošanu, konfliktu
risināšanu u.c.
Jaunatnes lietu speciālists - persona, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni.1 jaunatnes
lietu speciālists veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā
iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē
informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā,
sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par
pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības
attīstību.
Jaunatnes organizācija - biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība, kuras statūtos
viens no darbības mērķiem ir noteikts darbs ar jaunatni, jauniešu iniciatīvu un līdzdalības
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana un kurā vismaz divas trešdaļas biedru ir
bērni un jaunieši vai arī vairākas biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un
jaunieši, kas līdzdarbojas saskaņā ar attiecīgās biedrības statūtiem biedrības pārvaldes institūcijās
Jaunatnes neformālā izglītība - jebkura ārpus formālās izglītības organizēta jauniešus
izglītojoša darbība, kas papildina formālajā izglītībā iegūtās zināšanas ar prasmēm, iemaņām un
1

Jaunatnes lietu speciālista kvalifikācijas līmeni, nepieciešamās kompetences, prasmes un zināšanas nosaka
jaunatnes lietu speciālista profesijas standarts. Ja jaunatnes lietu speciālists ir pieņemts darbā vai stājies amatā
pašvaldībā, viņam jābūt apmācītam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
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praktisku pieredzi, kas nepieciešama ikvienam sociāli un ekonomiski aktīvam cilvēkam. Tā
balstīta uz aktīvu mācīšanos darot to, kas patīk un liekas interesants. Jaunatnes neformālās
izglītības galvenais mērķis ir veicināt un atbalstīt jauniešu personības attīstību.
Formālā izglītība - izglītības sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās
izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās
kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments. Formālo
izglītību iegūst akreditētās izglītības iestādēs.
Interešu izglītība - personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no
vecuma un iepriekš iegūtās izglītības, kā arī saturīga brīvā laika ārpus formālās izglītības
pavadīšanas iespēja, kuras laikā katrs pilnveido savas intereses - mācās dejot, dziedāt, spēlēt
kādu mūzikas instrumentu, gleznot, nodarbojas ar sportu, vides pētniecību vai ko citu. Interešu
izglītība ir brīvprātīga.
Tālākizglītība - iepriekš iegūtās izglītības turpināšana un profesionālās meistarības
pilnveidošana atbilstoši konkrētās profesijas prasībām.
Sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši - iedzīvotāju grupas, kurām ir liegtas vai
apgrūtinātas iespējas iegūt pietiekamus ienākumus, saņemt dažādus pakalpojumus un preces,
kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā.
Jauniešu līdzdalība - jauniešiem ir tiesības piedalīties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā,
lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarboties dažādās sabiedriskās aktivitātēs, organizācijās un
pasākumos.
Brīvprātīgais darbs - sociālās līdzdalības forma, ko veic fiziskā persona no brīvas
gribas, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās un nesaņemot par to atalgojumu. Brīvprātīgais
darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību,
kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu.
Eiropas brīvprātīgais darbs (European Voluntary Service - EVS) - Eiropas Savienības
neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā" apakšprogramma, kuras ietvaros jaunietim
vecumā no 18 - 30 gadiem ir iespēja izmainīt savas dzīves ritmu, brīvprātīgi strādājot 2 līdz 12
mēnešus kādā no Eiropas Savienības vai citām Pasaules valstīm, iepazīstot tās kultūru,
iedzīvotājus un dzīves veidu.
Pieredzes apmaiņa - veids, kā tiek apzināta citu pieredze līdzīgu mērķu sasniegšanā dažādās
vidēs.
Pieredzes izglītība - neformālās izglītības veids, kas balstās uz darbības un pārdzīvojuma
refleksiju un analīzi, kā rezultātā tiek iegūta jauna dzīves pieredze un atziņas.
Mobilitāte - brīva personu un darba spēka pārvietošanās, preču un pakalpojumu aprite.

Tekstā lietotie saīsinājumi
RN – Rugāju novads
RJIIC – Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centrs
LR – Latvijas Republika
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
JO – Jauniešu organizācija
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JSPA – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
NVO – nevalstiskā organizācija, biedrība
JA – Jauniešu apvienība
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3. Ievads
Jaunieši Latvijā ir daudzveidīga, dinamiska sociāli demogrāfiska iedzīvotāju grupa, kas īpaši
pakļauta dažādiem riskiem un kura pārsvarā ir ekonomiski atkarīga no vecākiem, citiem
pieaugušajiem vai valsts. Atbilstoši Jaunatnes likumā noteiktajam jaunieši ir personas vecumā no
13 līdz 25 gadiem, kas 2008.gadā bija 19,2% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita jeb 436 296
personas.
Sabiedrība „konstruē" jauniešus kā specifisku grupu un nosaka tās statusu, izmantojot dažāda
veida normas - kā redzamas (tiesiski definējumi), tā slēptas (kultūra, izglītība). Socioloģiskā
skatījumā pāreja uz pieaugušā statusu notiek ne tikai dažādu normu iespaidā - tik pat lielā mērā
tā ir atkarīga arī no sociāliem faktoriem, ekonomiskās sistēmas, izglītības, profesionālās
sagatavotības u.c.
Jaunatne sabiedrībā tiek uzlūkota divējādi — gan kā daudzšķautnaina un neprognozējama
sabiedrības grupa, kurai ir grūti atrast kopējas intereses, gan kā sabiedrības grupa, kurai ir visas
iespējas veiksmīgi attīstīties. Jaunatne ir sabiedrības un tās izaugsmes turpināšanās garants. 2
Ņemot vērā to, ka dažām jaunatnes grupām ir nepieciešams pastiprināts atbalsts, lai veicinātu
pāreju pieaugušā statusā, turpmākajos gados pielāgojot aktivitātes, pasākumus, projektus un
programmas šādām īpaši atbalstāmām jaunatnes grupām:













jaunieši invalīdi un jaunieši ar garīgās attīstības, fiziskiem vai funkcionāliem
traucējumiem (tajā skaitā jaunieši ar hroniskām saslimšanām: ar HIV/AIDS, C
hepatītu, cukura diabētu);
jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem
ienākumiem;
jaunieši, kas nav ieguvuši pamatizglītību vai ieguvuši pamatizglītību bez atestāta;
jaunieši no lauku apvidiem;
jaunieši bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie jaunieši;
jaunie vecāki, jaunās ģimenes (īpaši viena vecāka ģimenes un daudzbērnu ģimenes);
jaunieši bezdarbnieki;
policijas redzeslokā nonākušie jaunieši un jaunieši likumpārkāpēji, jaunieši ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotie jaunieši;
jaunieši, kuri ir atkarīgi no narkotiskām un psihotropām vielām, kā arī tādi, kuriem ir
procesa atkarības (datorspēles, azartspēles);
jaunieši, kas cietuši no vardarbības;
romu tautības jaunieši;
klaiņojošie jaunieši.

Jaunieši ir enerģiskākā, darba spējīgākā, spēcīgākā, veselīgākā un zinātkārākā sabiedrības
daļa, kas nereti savu enerģiju un potenciālu izmanto nelietderīgās vai pat veselībai un sabiedrībai
bīstamās nodarbēs. Jaunatnes politikas pamatā ir mērķis šo potenciālu izmantot kā tuvākās un
tālākās nākotnes noteicošo faktoru. Iespēja jaunietim piedalīties pārmaiņu īstenošanā, kas
ietekmē ikviena dzīvi, motivē jauniešus būt aktīviem, un iespēja kaut ko reāli ietekmēt un mainīt
veido lielāku atbildības sajūtu. Jaunatnes politika ir vērsta uz to, lai jaunieši kļūtu par
pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, un tas ir svarīgi ne vien pašiem jauniešiem, bet ikvienam
sabiedrības pārstāvim.

2

Eiropas Komisijas izdevums „Baltā grāmata: Jauns impulss Eiropas jaunatnei” 8.lpp.

7

Latvijā - Jaunatnes politikas galvenos mērķus, uzdevumus un to pamatojumu nosaka 2009.gada
20.aprīlī apstiprinātās Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam. Jaunatnes
politikas pamatnostādņu 2009.-2018.gadam mērķis ir panākt saskaņotas jaunatnes politikas
īstenošanu un tās koordināciju, identificējot prioritāros rīcības virzienus un politikas rezultātus,
veidojot attīstības redzējumu saistībā ar jauniešu dzīves kvalitāti un jaunatnes politikas
īstenošanu. Pamatnostādnēs noteiktas būtiskākās problēmas, kuras risināmas jaunatnes politikas
nozarē, identificēti rīcības virzieni, galvenie uzdevumi un sasniedzamie politikas un darbības
rezultāti nākamajiem 10 gadiem.
Pamatnostādnēs tiek izvirzīti šādi apakšmērķi:





attīstīt jaunatnes politikas koordināciju, veicinot jaunatnes politikas izstrādē un
īstenošanā iesaistīto personu sadarbību, darbības saskaņotību un izpratni par jaunatni,
atbalstot darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās, veicinot jaunatnes informētības
palielināšanos, kā arī pilnveidojot starptautisko sadarbību jaunatnes politikā;
veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, jaunatnes organizācijās un jauniešu
iniciatīvu grupās, kā arī iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, fiziskās aktivitātēs, sportā
un kultūras dzīvē;
veicināt jauniešu sociāli ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju un iekļaušanos
sabiedrībā.

Lai īstenotu pamatnostādnes tika izstrādāta Jaunatnes politikas valsts programma 2009.2013.gadam, kurā ietvertie pasākumi ir sadalīti atbilstoši pamatnostādnēs noteiktajiem rīcības
virzieniem un uzdevumiem. Programma nosaka pasākumu īstenošanas termiņus un atbildīgās vai
līdzatbildīgās institūcijas, kā arī programma nosaka politikas rezultātus un rezultatīvos rādītājus,
kurus ir paredzēts sasniegt līdz 2013.gadam. Līdz ar programmas atbalstīšanu Ministru kabineta
2005.gada 3.maija rīkojums Nr.281 „Par jaunatnes politikas valsts programmu 2005.2009.gadam" atzīts par spēku zaudējušu.
Pakāpeniski Latvijā attīstās izpratne par jaunatnes politiku kā pilsoniskās sabiedrības un
demokrātijas politikas jomu, ņemot vērā, ka mūsdienās vairs nedrīkst jauniešus uztvert tikai kā
problēmgrupu, bet gan kā sabiedrības attīstības resursu. Vienlaikus jaunatnes politikai ir
jānodrošina jauniešiem efektīva pāreja no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas
aktivitātes jaunieša personības attīstībai un attīstot pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu
jauniešu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū un pāreju pieaugušā statusā. Investējot
bērnu un jaunatnes personības attīstībā pēc iespējas agrīnā vecumā, ilgtermiņā palielinās jauniešu
potenciāls un konkurētspēja, kas nepieciešama valsts stratēģisko dokumentu mērķu sasniegšanai,
kā arī samazināsies nepieciešamība izmantot resursus sociālo seku un negāciju likvidēšanai.
Pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas
pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība plāno
darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus.
Pašvaldība nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni. 3
Paredzams, ka programmas īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta vienota jaunatnes politikas
koordinācija pašvaldības mērogā, palielināsies jauniešu iniciatīva, līdzdalība lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, tiks nodrošināta lietderīga brīvā laika pavadīšana un
veicināta jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā.
Stratēģijas īstenošanā ir iesaistītas pašvaldību iestādes un speciālisti, kas veic darbu ar jaunatni.
3

Jaunatnes likums 5.pants 1.punkts
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Jaunatnes politika Rugāju novadā tiek plānota un īstenota saskaņā ar Latvijas Republikas
Jaunatnes likumu un Latvijas Republikas Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009. –
2018.gadam. Tā izstrādāta saskaņā ar Rugāju novada attīstības plānu 2013. – 2019.gadiem
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4. Rugāju novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģijas nepieciešamības
raksturojums
Ar Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 7 §) ir uzsākta
Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde. Attīstības programma ir
vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteikts pasākumu kopums
ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
Attīstības programmas loma ir:
• apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra,
cilvēkresursi), piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai;
• mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas (t.sk. pamats pašvaldības budžeta plānošanai);
• sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. pamats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un
vietējo privāto investīciju piesaiste);

Attīstības programmā tiek iekļautas sekojošas sadaļas:
1. pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
2. stratēģiskā daļa
3. rīcības plāns
4. īstenošanas uzraudzības kārtība
5. pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem
Rugāju novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģijas nepieciešama, lai:
 noteiktu pašvaldības prioritātes un mērķus darbam ar jaunatni,


mērķtiecīgi un plānveidīgi organizētu jaunatnes jautājumu risināšanu,



veidotu darba ar jaunatni sistemātisku un plānveidīgu organizāciju, sadarbojoties ar
dažādām organizācijām visa novada teritorijā,



pamatotu līdzekļu nepieciešamību darbam ar jaunatni;



nodrošinātu plānveidīgu jaunatnes politikas realizāciju,



sekmētu jauniešu līdzdalību valsts un pašvaldības aktuālo jautājumu risināšanā.

Rugāju novada jaunatnes politikas stratēģija ir jaunatnes lietu plānošanas dokuments, kas vērsts
uz preventatīvu darbību, nevis negatīvo seku likvidēšanu.
Balstoties uz prioritārajām jomām valsts jaunatnes politikā, Rugāju novadā tiek izvirzītas
sekojošas attīstības programmas prioritārajām jomas:
 jauniešu līdzdalība,
 informētība,
 neformālā un interešu izglītība,
10






brīvā laika pavadīšana, sports,
veselība un sociālā drošība,
nodarbinātība,
infrastruktūra.
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5. Esošās situācijas raksturojums
5.1. Esošās situācijas raksturojums
Atbilstoši Jaunatnes likumā noteiktajam jaunieši ir personas vecumā no 13 līdz 25
gadiem, kas 2008.gadā bija 19,2% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita jeb 436 296 personas4.
Veidojot jaunatnes politiku, ir nepieciešams ņemt vērā un analizēt jauniešu skaita
izmaiņu prognozes, kā arī to skaita izmaiņu ietekmējošus faktorus. Atbilstoši Centrālās
statistikas pārvaldes datu krājumam „Demogrāfija 2007” pastāvīgo iedzīvotāju skaits Latvijā līdz
2018.gadam samazināsies par 5.6% un līdz 2030.gadam par 10.7%5. Demogrāfiskā prognoze
pesimistiskajā variantā paredz iedzīvotāju skaita samazināšanos līdz 2018.gadam par 9,8% un
2030. gadā attiecīgi par 18,7%6. .

1.att. Jauniešu skaita izmaiņas attiecībā pret kopējo iedzīvotāju skaita samazinājumu
(prognoze)
Īpaši satraucošs ir jauniešu skaita samazinājums vecuma grupās pret 2009.gada rādītāju
procentos.

2.att. Jauniešu skaita samazinājums vecumgrupās salīdzinājumā ar 2009.gadu (prognoze)
Piemēram, 2018.gadā salīdzinot ar 2009.gadu samazinājums vecuma grupā no 15-19
gadiem prognozēts lielāks par 30 % un 2048.gadā pat tuvu 50%.”
4

Centrālā Statistikas pārvalde/ Datu bāzes/Iedzīvotāji un sociālie procesi/Ikgadēji statistikas
Iedzīvotāji/4.9.sadaļa.
[http://data.csb.gov.lv/DATABASE/Iedzsoc/Ikgadējie%20statistikas%20dati/Iedzīvotāji/Iedzīvotāji.as]
5
Iedzīvotāju skaita samazināšanās pamatvariantā, Demogrāfija 2007, 119
6
Turpat.
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dati/

Būtisks faktors, kas ietekmē iedzīvotāju skaita izmaiņas, ir pastāvīgo iedzīvotāju
migrācija, saskaņā ar datu krājumu „Demogrāfija 2007” visaugstākais negatīvais migrācijas
saldo ir tieši personām vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, tādējādi visaugstākais emigrējošo
pastāvīgo iedzīvotāju skaits ir tieši jauniešiem.7
Ņemot vērā minēto var secināt, ka turpmākajos gados jauniešu skaits Latvijā pastāvīgi
samazināsies.
Rugāju novads ir 2009. gada
teritoriālās reformas rezultātā izveidots
novads Latgales ziemeļu daļā, kurā
apvienoti bijušā Balvu rajona Rugāju un
Lazdukalna
pagasti,
atrodas
Ziemeļlatgalē, robežojas ar Balvu,
Gulbenes un Lubānas novadiem. Novada
centrs Rugāji sasniedzams, braucot pa
asfaltētu šoseju un atrodas 237 km no
Rīgas, 155 km no Daugavpils, 18 km no
Balviem, 56 km no Gulbenes, ir viens no
Latvijā mazākajiem novadiem, tajā
ietilpst Rugāju un Lazdukalna pagasti. Šeit dzīvo 2617 iedzīvotāji, teritorijas platība ir 512,12
km2. Novadu šķērso valsts nozīmes autoceļi Rēzekne – Gulbene, Balvi- Kapūne, LubānaUpetnieki. Regulāra autobusu satiksme ar Balviem, Gulbeni, Rēzekni, Alūksni, Valmieru,
Madonu.

Rugāju novadā ir reģistrēts 478 jaunietis (uz 2011.gada 1.janvāri), kas ir 22,8% no kopējā
iedzīvotāju skaita.
Novadā darbojas sekojošas
1) izglītības iestādes:
 Rugāju novada vidusskola,
 Eglaines pamatskola,
 Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Rugāju Sporta centrs”,
 Balvu Mūzikas skolas Rugāju filiāle,
7

Starpvalstu ilgtermiņa migrācijas rādītāji, Demogrāfija 2007, 108
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2)





Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centrs,
Jauniešu centrs „Kopā”
biedrības:
„Mēs pasaulē”,
„Ūdensroze”,
„Jaunatne lauku attīstībai”,
„VISION”

Vispārizglītojošās skolās kopā pieejamas interešu izglītības programmas, kurās iesaistīti
izglītojamie. Skolās darbojas skolēnu pašpārvaldes.
Visu minēto iestāžu vēlmes ir atbalstīt un veicināt jauniešu izaugsmi, iesaistīšanu savas dzīves
kvalitātes uzlabošanā, izmantojot formālu, neformālu, interešu izglītību, tālākizglītību

 Rugāju novada vidusskola ir Rugāju novada pašvaldības dibināta un tās pakļautībā

esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno 5 izglītības programmas:

 Pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111;
 Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu, kods
00011111;
 Pamatizglītības programmu, kods 21011111;
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011011;
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātiene) programmu, kods
31011013.
2010./2011. mācību gadā mācības skolā uzsāka 288 izglītojamie, t.sk. 27 bērni Piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmā, 68 bērni - Pirmsskolas izglītības
programmā.
Šajā mācību gadā skolā tiek īstenotas 15 interešu izglītības programmas: tautiskās dejas (2),
vokālie ansambļi (3), solistu vokālā grupa, floristika, riteņbraukšana, koriģējošā vingrošana,
kokapstrāde.
Aktīvi un ar panākumiem darbojas 252.Rugāju mazpulks.

Informācija par iestādi
Vispārējās vidējās izglītības iestāde
Reģistrācijas Nr.: 4213902769
Akreditācijas lapas Nr.: 1771 (izsniegta 08.05.2008.)

Kontaktinformācija
Juridiskā adrese: Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
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 Eglaines pamatskola ir Rugāju novada pašvaldības dibināta un tās pakļautībā esoša

vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno trīs izglītības programmas:

Pirmsskolas izglītības programmu (ieskaitot piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto
pirmsskolas apmācību), kods 01011111;
Pamatizglītības programmu, kods 21011111;
Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem,
kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē,(A un B līmenis), kods 21015811
2011./2012. mācību gadā mācības skolā uzsāka 97 izglītojamie, t.sk. pirmsskolas izglītības
programmā 15 piecgadīgie un sešgadīgie bērni un 8 bērni līdz piecu gadu vecumam. Otrajā
mācību pusgadā izglītojamo skaits ir palielinājies.
Šajā mācību gadā skolā tiek īstenotas šādas (9) interešu izglītības apakšprogrammas (pulciņi):
teātra studija, vokālais ansamblis, noformēšanas un jauno gidu pulciņi, attīstošas nodarbības
bērniem ar īpašām vajadzībām – programmā „Kultūrizglītība", hokejs, kustību rotaļas un spēles
– programmā „Sports". Programmā „Vides izglītība" atbalstītas sabiedriskās organizācijas
„Daugavas Vanagi Latvijā" interešu kopas (nodaļas) Vanadzēni un Mazpulks.
Informācija par iestādi
Vispārējās izglītības iestāde
Reģistrācijas Nr.: 4212900422
Akreditācijas lapas Nr.: 1819 (izsniegta 02.06.2008.)
Kontaktinformācija
Juridiskā adrese: Skolas iela 3, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju novads, LV-4570

 Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Rugāju Sporta centrs”

ir Rugāju

novada pašvaldības 2010.gada 31.martā dibināta izglītības iestāde.
Sporta centra darbības mērķis ir veidot un attīstīt izglītības vidi, organizējot un īstenojot
izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu –
veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam
dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanās procesā.
Rugāju sporta centra darbības pamatvirzieni:
Bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana.
Interešu izglītības sporta programmu īstenošana.
Sporta aktivitāšu organizēšana novada iedzīvotājiem.
Sporta centrs 2011./2012. mācību gadā īsteno šādas profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas:
Basketbols, programmas kods: 20V 813 00.
Vieglatlētika, programmas kods: 20V 813 00.
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Abās programmās 1.septembrī uzņemti 68 audzēkņi, otrajā mācību semestrī sporta skolā mācās
70 audzēkņi.
Šajā mācību gadā tiek īstenota sporta interešu izglītības programma Volejbols
jauniešiem/jaunietēm (13-18 gadi).
Kontaktinformācija
Adrese: Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

 Jauniešu centrs „Kopā” ir Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centra apakšstruktūra.
Centra sniegtie pakalpojumi (bezmaksas): internets, datori, printeris, TV, radio, galda spēles –
dambrete, šahs, domino u.c., grāmatas, žurnāli, interešu literatūra, informatīvie materiāli, novuss.
Centra darbības nodrošināšanai īstenots projekts: Lazdukalna ģimeņu biedrības „Saulīte”
projekts „Jauniešu centra „Kopā” izveide (2008.gadā), ELVGF VPD 4.prioritātes „Lauku un
zivsaimniecības attīstības veicināšana” 4.6.pasākuma „VIETĒJORĪCĪBU ATTĪSTĪBA
(LEADER+ VEIDA PASĀKUMS)” 4.6.2. aktivitāte „Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma
stratēģijas”.
Centrs darbojas kopš 2008.gada 31.jūnija
Adrese: Skujetnieki, Liepu iela 4 - 1, Rugāju novads, LV-4577

 Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centrs (RJIIC) darbojas kopš 2008.gada

27.augusta. Centrs izveidots bijušā Rugāju tautas nama telpās, tās renovējot vietējās iniciatīvas
grupas – biedrības „Mēs pasaulē" – projekta „ Jauniešu centra izveide" ietvaros laika periodā no
2008.gada 1.maija līdz 30.jūnijam. Finansiālais atbalsts tika saņemts no ELVGF, iesaistoties
pasākuma „VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER+ VEIDA PASĀKUMS)" aktivitātē
„Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas".
RJIIC ir Rugāju novada pašvaldības iestāde, ar kuras palīdzību tiek veikts darbs ar jaunatni,
ievērojot pašvaldības lēmumus, Jaunatnes likumu, citus LR likumdošanas aktus un normatīvus.
Centra darbības mērķi:
 ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz
jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma organizēšanu un piedāvājot
iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.
 veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē.
 Centra sniegtie bezmaksas pakalpojumi:


grāmatas, žurnāli, internets, datori, TV, DVD, galda spēles, novuss, teniss, biljards.

Centra ēkā atrodas telpas:







konsultāciju sniegšanai jauniešiem;
kur jaunieši var organizēt seminārus, lekcijas, nodarbības, pasākumus u.tml.;
kas paredzētas informācijas iegūšanai;
kur jaunieši var izmantot savu brīvo laiku, piemēram, spēlējot galda spēles, skatoties
video vai klausoties mūziku u.tml.;
jaunatnes organizāciju un jauniešu iniciatīvu grupu birojiem;
jauniešu izmitināšanai (nakšņošanai) Centra pasākumu vai projektu īstenošanas laikā.
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Kontaktinformācija
Adrese: Kurmenes iela 69, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
Centra mērķis:
ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz
jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma organizēšanu un piedāvājot
iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei;
veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē.
Centra uzdevumi:
sekmēt jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, īstenojot
dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;
radīt labvēlīgus apstākļus intelektuālai un radošai attīstībai;
sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un
brīvprātīgajā darbā;
sekmēt sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū;
organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām;
nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu interesēm un iniciatīvām.
Centra prioritātes kārtējam gadam:
jauniešu līdzdalība – galvenā prioritāte ir jauniešu aktīva līdzdalība un mudināt jauniešus
būt par aktīviem pilsoņiem;
kultūru daudzveidība – cieņa pret kultūru daudzveidību;
jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana – nodrošināt pieejamību visiem jauniešiem,
tai skaitā jauniešiem ar ierobežotām iespējām, sociālā riska grupas jauniešiem.
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Dalībnieku skaits

RJIIC dalībnieku apmeklētība

Mēnesis
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Dalībnieku
skaits
2011
Dalībnieku
skaits
2010
Dalībnieku
skaits
2009
Dalībnieku
skaits
2008

Dalībnieku skaits

RJIIC apmeklētība

Gads
Dalībnieki

Gads
Dalībnieki

1

2

3

4

2008
2039

2009
5512

2010
6521

2011
6699

Gads

Gads
2008
2009
2010
2011

kopā

Mēnesis
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

Dalībnieku
skaits
2008

108
736
421
399
375
2039

Dalībnieku
skaits
2009
425
478
558
589
374
259
312
285
759
556
511
406
5512

Dalībnieku
skaits
2010
500
564
689
736
500
378
304
342
770
604
540
594
6521

Dalībnieku
skaits
2011
512
568
670
785
524
389
305
374
782
612
545
612
6678

Pašvaldības loma jaunatnes politikas īstenošanā: Jaunatnes politiku ir nepieciešams īstenot
pašvaldību līmenī, jo tajā pieņemtajiem lēmumiem ir īpaši liela ietekme uz jauniešu ikdienas
dzīvi. Vietējā līmenī jaunatnes politiku īsteno galvenokārt pašvaldības administrācija un tās
iestādes, valsts pārvaldes institūciju teritoriālās struktūrvienības, jaunatnes organizācijas,
jauniešu iniciatīvu grupas, kā arī citas biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni.
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Rugāju novada jauniešu skaits uz 2011.gada 1.janvāri
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5.2. SVID analīze
Rugāju novadā, izstrādājot priekšlikumus izglītībā, sportā un ………… jaunatnes jomā, tika
veikta SVID analīze ar mērķi to izmantot jaunatnes politikas attīstības stratēģijas plānošanā.
Darba grupā piedalījās dažādu profesiju pārstāvji, kuru darbs saistās ar jauniešiem.
SVID analīzes rezultātā:
Stiprās puses:
 spēcīga izglītības bāze, kas īsteno izglītības programmas (vispārizglītojoša, neklātienes
un speciālā pamatizglītība izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, pirmskolas
izglītība no 1,3 gadu vecuma),
 pietiekami cilvēkresursi (speciālisti sava darba entuziasti, jaunieši novada patrioti)
 pašvaldības atbalsts (labi uzturēti novada ceļi, iegādāti autobusi, brīvpusdienas, tiek
nodrošināts līdzfinansējums ES projektu aktivitātēm),
 aktīvi jaunieši,
 nevalstisko organizāciju sadarbība ar izglītības iestādēm,


noteikta institūcija un atbildīgais speciālists darbam ar jaunatni novadā?



atsaucīgi nozaru speciālisti informācijas sniegšanā,



jauniešiem labas valodu prasmes (angļu u.c.), kas veicina projektu realizāciju un
integrēšanos ES

Vājās puses:


palielinās sociālā spriedze (palielinās nelabvēlīgo un riska ģimeņu skaits),



novadā netiek piedāvāta profesionālās mācību programmas,



netiek piesaistīti jauni speciālisti (arī problēmas ar dzīvojamo platību)



komunikācijas prasmju un uzņēmības trūkums jauniešiem,



brīvā laika pavadīšanas vietu nepietiekamība (peldēšana, boulings, āra sporta laukumu
trūkums),



izpratnes trūkums par jauniešu centru un jaunatnes darbinieku darbu,



zems atalgojums esošajās darba vietās (jauniešus nemotivē atgriezties),



nepietiekoša jauniešu pašiniciatīva un līdzdalība ekonomiskajos, sociālajos un kultūras
procesos,
nepietiekoša jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldībā,
nepietiekoši finansu līdzekļi jaunatnes darba īstenošanai pagastos, prezentācijas trūkums.




Iespējas:
 sadarbība dažādos līmeņos: starp iestādēm, nozarēm, saskaņota un koordinēta darbība,
pienākumu deleģēšana, sadarbība ar jauniešu organizācijām, biedrībām),


iespējas piedalīties projektos (īpaši pārrobežu),



novada uzņēmējdarbības veicināšana, tās dažādošanas iespējas,



sakārtot novada infrastruktūru, veicinot uzņēmējdarbību,



pašvaldībai uzlabot fizisko un sociālo vidi, lai attīstītos uzņēmējdarbība,



attīstīt lauksaimniecisko ražošanu, mainot sabiedrības attieksmi,
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jauniešu līderu, jaunatnes darbinieku respektēšana un atzīšana,



izpratnes veicināšana par jauniešu centru un jaunatnes darbinieku darbu,



brīvprātīgo piesaiste.

Draudi:
 iedzīvotāju, jauniešu aizplūšana no novada,


sociālie draudi,



bezdarbs,



novada sabiedrības novecošanās (zema dzimstība),



finanšu situācija valstī,



jaunas izglītības reformas,



valsts politika attiecībā uz mazajām – pierobežas pašvaldībām.
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6. Rugāju novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģija
6.1. Jaunatnes politikas vīzija
Rugāju novads ir jauniešiem draudzīga un pievilcīga vide, kas sekmē jauniešu veidošanos par
vispusīgi attīstītiem, izglītotiem, sociāli nodrošinātiem, veselīgiem sabiedrības locekļiem, kuri
vēlas mācīties, strādāt, saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs.
6.2. Jaunatnes politikas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi
Jaunatnes politikas
ilgtermiņa mērķi
1.1. Radīt labvēlīgu vidi
jauniešu aktīvas
līdzdalības attīstībai
dažādos sabiedrības
līmeņos un procesos.

Jaunatnes politikas īstermiņa mērķi

2. Informētība

2.1. nodrošināt savstarpēju
informācijas apmaiņu starp
jauniešiem un pašvaldību
2.2. Nodrošināt jauniešiem
aktuālu, kvalitatīvu,
pieejamu un saistošu
informāciju, balstoties uz
jauniešu vajadzībām

2.1.1. Regulāri apkopot un analizēt
informāciju par jauniešiem un viņu
situāciju novadā
2.1.2. Pilnveidot vienotu novada
jauniešiem aktuālās informācijas
sistēmu, nodrošinot aktuālu,
kvalitatīvu, nozīmīgu un saistošu
informāciju

3. Neformālā un
interešu izglītība

3.1. Sekmēt jauniešu
neformālās un interešu
izglītības attīstību

3.1.1.Attīstīt neformālās izglītības
pieejamību un piedāvājumu
3.1.2. Veicināt informācijas
pieejamību par jauniešu interešu un
neformālās izglītības iespējām novadā,
Latvijā, Eiropā
3.1.3. organizēt seminārus jauniešiem
par ES neformālās izglītības
programmu piedāvātajām iespējām

Jaunatnes politikas
prioritārā joma
1. Jauniešu līdzdalība
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1.1.1. Veidot vienotu atbalsta sistēmu
jaunatnes darba organizēšanai
1.1.2. Iesaistīt jauniešus Rugāju
novada pašvaldības darbībā
1.1.3. Veicināt jauniešu līdzdalību
Rugāju novada, reģionāla, nacionāla
un starptautiska mēroga aktivitātēs
1.1.4. Sekmēt lietderīga brīvā laika
pavadīšanas iespēju daudzveidību
1.1.5. Attīstīt jauniešu brīvprātīgā
darba sistēmu
1.1.6. Atbalstīt jauniešu organizāciju,
interešu grupu veidošanos
1.1.7. Sekmēt sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu iesaistīšanos
sabiedriskajās aktivitātēs
1.1.8. Veicināt jauniešu iesaistīšanos
projektu līdzekļu piesaistē
1.1.9. Sekmēt starptautisko sadarbību

4. Brīvā laika
pavadīšana, sports

4.1. Radīt iespēju
ikvienam Rugāju novada
jaunietim pavadīt savu
brīvo laiku viņa vecumam,
vajadzībām un interesēm
atbilstošās aktivitātēs

4.1.1. Veicināt jauniešu iesaistīšanos
ārpusskolas sporta, kultūras un
izklaides aktivitātēs
4.1.2. atbalstīt iniciatīvas brīvā laika
lietderīgai izmantošanai un
organizēšanai
4.1.3. uzlabot materiāli tehnisko bāzi
brīvā laika pavadīšanas iespējām
4.1.4. organizēt vasaras nometnes
jauniešiem, iesaistot sociālās
atstumtības riskam pakļautos jauniešus
4.1.5. veicināt brīvā laika lietderīgas
izmantošanas iespējas jauniešiem ar
ierobežotām iespējām

5. Veselība un sociālā
drošība

5.1. Veicināt veselīgu un
drošu dzīvesveidu jauniešu
vidū

6. Nodarbinātība

6.1. Veicināt jauniešu
nodarbinātību Rugāju
novadā
6.2. Sekmēt jauniešu
integrēšanos darba tirgū,
kā arī pilnveidot viņu
zināšanas un iemaņas

7. Infrastruktūra

7.1. Pilnveidot
infrastruktūru darbam ar
jaunatni.

5.1.1. Īstenot regulārus jauniešu
atkarību profilakses, reproduktīvās
veselības, veselīga dzīvesveida un
drošības popularizēšanas pasākumus
5.1.2. Nodrošināt jauniešu ar īpašām
vajadzībām iekļaušanu sabiedriskajos
procesos
5.1.3. Veicināt videi draudzīgu
dzīvesveidu jauniešu vidū, organizēt
veselības tematikas pasākumus,
kampaņas, konkursus
6.1.1. Atbalstīt Nodarbinātības valsts
aģentūras aktivitātes
6.1.2. Nodrošināt jauniešus ar
informāciju par nodarbinātības
iespējām
6.1.3. Veicināt jauniešu
līdzdarbošanos „”Ēnu dienu”
pasākumos
6.1.4. Iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā
darbā.
7.1.1. Telpu un tehniskais
nodrošinājums jaunatnes darbam
7.1.2. ēku rekonstrukcija, renovācija,
jaunbūve
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6.3. Jaunatnes politikas stratēģijas 2013. – 2019.gadam uzdevumi un aktivitātes
Jaunatnes politikas
ilgtermiņa mērķi
1. Jauniešu līdzdalība
1.1. Radīt labvēlīgu
vidi jauniešu aktīvas
līdzdalības attīstībai
dažādos sabiedrības
līmeņos un procesos.

2. Informētība
2.1. nodrošināt
savstarpēju
informācijas apmaiņu
starp jauniešiem un
pašvaldību
2.2. Nodrošināt
jauniešiem aktuālu,
kvalitatīvu, pieejamu
un saistošu
informāciju, balstoties
uz jauniešu vajadzībām

Jaunatnes politikas īstermiņa mērķi

1.1.1. Veidot vienotu atbalsta sistēmu jaunatnes
darba organizēšanai
1.1.2. Iesaistīt jauniešus Rugāju novada
pašvaldības darbībā
1.1.3. Veicināt jauniešu līdzdalību Rugāju novada,
reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga
aktivitātēs
1.1.4. Sekmēt lietderīga brīvā laika pavadīšanas
iespēju daudzveidību
1.1.5. Attīstīt jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu
1.1.6. Atbalstīt jauniešu organizāciju, interešu
grupu veidošanos
1.1.7. Sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto
jauniešu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs
1.1.8. Veicināt jauniešu iesaistīšanos projektu
līdzekļu piesaistē
1.1.9. Sekmēt starptautisko sadarbību

2.1.1. Regulāri apkopot un analizēt informāciju par
jauniešiem un viņu situāciju novadā
2.1.2. Pilnveidot vienotu novada jauniešiem
aktuālās informācijas sistēmu, nodrošinot aktuālu,
kvalitatīvu, nozīmīgu un saistošu informāciju
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6.4.

Jaunatnes politikas institucionālā sistēma

Rugāju novadā jaunatnes darbu plāno un īsteno Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu
centrs (RJIIC), Jauniešu centrs „Kopā”, jauniešu centru vadītājas.
RJIIC ir Rugāju novada domes izveidota struktūrvienība, Jauniešu centrs „Kopā” –
filiāle, abas tieši pakļautas domei.
Pildot jaunatnes politikas mērķus un uzdevumus, sadarbība notiek ar pagastu pārvaldēm,
izglītības iestādēm, sociālo dienestu, bāriņtiesu, pašvaldības policiju, NVO, biedrībām un
sabiedrību kopumā.

Balvu
Mūzikas
skolas
Rugāju filiāle

Jauniešu
centrs
„Kopā”

Izglītības
pārvalde

Rugāju
novada
dome

Biedrības,
NVO
Rugāju
Jauniešu
iniciatīvu –
interešu
centrs
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Rugāju
novada
vidusskola

Eglaines
pamatskola

Rugāju
Sporta
centrs

6.5.

Jaunatnes politikas institucionālā sistēma

Rugāju novada dome

Sabiedrība

/Rugāju novada domes
priekšsēdētāja/

NVO, biedrības

Izglītības pārvalde
/Izglītības pārvaldes vadītāja/

Jaunatnes organizācija
Jaunatnes lietu speciālists
Rugāju Jauniešu iniciatīvu
– interešu centrs (RJIIC)
Jaunatnes lietu dome vai
konsultatīvā padome

Jauniešu centrs „Kopā”
/Jauniešu centra vadītājs/

Izglītības iestādes





Rugāju novada vidusskola,
Eglaines pamatskola,
Profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestāde
„Rugāju Sporta centrs”
Balvu Mūzikas skolas
Rugāju filiāle

Skolēnu pašpārvaldes



Bāriņtiesa
Sociālais dienests
Pašvaldības policija
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7. Informācijas avoti
7.1. Normatīvie akti
7.1.1. Jaunatnes likums
7.2. Plānošanas dokumenti
7.2.1. Rugāju novada attīstības programma 2013.-2019.gadiem projekts
7.2.2. Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. – 2018.gadiem
7.2.3. Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006. – 2026.g.
7.3. Iestāžu un institūciju sniegtie dati
7.3.1. Rugāju novada nodaļu, pārvaldes un iestāžu dati
7.3.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati
7.3.3. Iedzīvotāju reģistra dati
7.3.4. Novada jauniešu centri
8. Pārskats par Rugāju novada jaunatnes politikas attīstības plāna 2013. – 2019.gadiem
sabiedriskās apspriešanas rezultātu izvērtējumu
9. Pielikumi
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