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Terminu un saīsinājumu skaidrojums 
 

Jaunietis – persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

Jaunatne – demogrāfiskā iedzīvotāju grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

Jaunatnes politika – uz sadarbību balstīta valsts un pašvaldību institūciju, jaunatnes organizāciju un 

jauniešus pārstāvošo organizāciju mērķtiecīga darbība, kas sekmē jauniešu vajadzībām atbilstošu 

pakalpojumu un mehānismu veidošanos, kas vērsta uz labvēlīgas vides radīšanu jauniešu kā 

sabiedrības locekļu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, un kuras mērķis ir jauniešu integrācija 

sabiedrības dzīvē. 

Jaunatnes organizācija – biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta un jaunatnes organizāciju 

sarakstā ierakstīta biedrība, ja tās statūtos viens no noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt 

jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; ja biedrība veic darbu 

ar jaunatni, un biedrības statūtos noteiktie darbības uzdevumi atbilst Jaunatnes likuma 2.1 panta 

trešajā daļā noteiktajiem pamatuzdevumiem; ja biedrībā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un 

jaunieši vai arī vairākas biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši; ja 

biedrības valdē ir nodrošināta jauniešu līdzdalība, un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības 

statūtos.  

Jaunatnes darbinieks – speciālists, kurš atbilstoši savai profesionālajai kompetencei sekmē jauniešu 

attīstību un integrāciju sabiedrībā notiekošajos procesos.  

Darbs ar jaunatni –  uz jauniešiem vērsts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina 

jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Darba ar jaunatni pamatuzdevumi ir šādi: 1) atbalstīt un 

veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai; 2) 

nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences 

neformālās izglītības ceļā; 3) nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku; 4) 

nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību. Darbu ar 

jaunatni īsteno valsts pārvaldes un pašvaldības iestādes, biedrības un nodibinājumi, tajā skaitā 

jaunatnes organizācijas, jauniešu iniciatīvu grupas u.c. atbilstoši dažādām jaunatnes politikas 

jomām. 

Jauniešu brīvprātīgais darbs – darbs bez atlīdzības (arī pakalpojumu sniegšana), ko veic jaunietis, 

nestājoties darba tiesiskajās attiecībās. 

Jauniešu centrs – pašvaldības iestāde vai struktūrvienība, kuras mērķis ir veicināt pašvaldības 

jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Tā ir vieta, kur jauniešiem 

tiek izveidota draudzīga, atvērta un atbalstoša vide, tiek piedāvātas iespējas kopīgi plānot brīvā laika 



lietderīgu pavadīšanu, iegūt aktuālu informāciju un palīdzību dažādās dzīves situācijās, arī saistībā 

ar projektu izstrādi un īstenošanu, konfliktu risināšanu u.c. 

Jauniešu dome – viens no jauniešu līdzdalības veidiem pašvaldībā, kas sekmē pašvaldības jauniešu 

sadarbību, jauniešu līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, pieredzes apmaiņu un 

iniciatīvas. Jauniešu domes sastāvā iekļauj izglītojamo pašpārvalžu, jauniešu iniciatīvu grupu un 

jaunatnes organizāciju pārstāvjus. 

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija – pašvaldības domes apstiprināts līdzdalības mehānisms 

vietējā līmenī, kas veicina pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu, kā arī jauniešu 

līdzdalību lēmumu pieņemšanā. 

Jaunatnes lietu speciālists – persona, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni. Jaunatnes lietu 

speciālists sadarbojas 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.  

Jauniešu līdzdalība – līdzdarbība jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā: iesaistīšanās 

neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo darbu;  darbošanās izglītības 

iestāžu pašpārvaldēs; projektu un citu citas iniciatīvu izstrādāšana un īstenošana; piedalīšanās  

jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā; iesaistīšanās  jaunatnes 

politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā; iesaistīšanās citās 

aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu jaunatnes politikas izstrādē un 

īstenošanā. 

Neformālā izglītība – ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša 

izglītojoša darbība. 

Nometne – mērķtiecīgs pasākumu kopums noteiktam laikposmam (ne īsākam par 3 dienām), 

lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, kas organizēts saskaņā ar nometnes programmu. 

Interešu izglītība – personas individuālo vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un 

iepriekš iegūtās izglītības. 

Sociālā drošība – iespēja brīvi izvēlēties nodarbošanos, ar savu darbu nopelnīt dzīvei nepieciešamos 

līdzekļus, vienādi priekšnoteikumi katra personības brīvai attīstībai, ģimenes aizsardzība, 

atbalstīšana un attīstība, īpašu dzīves grūtību pārvarēšana vai mazināšana , sniedzot palīdzību un 

radot pašpalīdzības iespējas. 



Skolēnu pašpārvalde / Studentu pašpārvalde – brīvprātīga skolēnu vai audzēkņu izveidota 

institūcija, kas nodrošina viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādē. 

Īpaši atbalstāmas jaunatnes grupas – 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. 

  



Lietoto saīsinājumu skaidrojums 
 

VPP - Valmieras Pilsētas pašvaldība 

VJC “Vinda”– Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda” 

JLS – Jaunatnes lietu speciālists  

JLKK – Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija  

VJD – Valmieras Jauniešu dome 

NVO – Nevalstiskās organizācijas 

VPĢ – Valmieras Pārgaujas ģimnāzija  

VVV – Valmieras Viesturu vidusskola  

VVĢ – Valmieras Valsts ģimnāzija  

V2V – Valmieras 2. vidusskola  

V5V – Valmieras 5. vidusskola  

ViA – Vidzemes augstskola 

VIBJO “Sudraba ZIRG’s” – Valmieras integrētās 

bibliotēkas jauniešu organizācija  

VDMV – Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola  

VIP – Valmieras Izglītības pārvalde  

VVC – Valmieras Veselības Centrs  

VS – Vidzemes slimnīca 

VII – Valmieras Izglītības iestādes  

VNF – Valmieras Novada fonds  

JAL – Junior Achievement Latvia  

NVA – Nodarbinātības Valsts Aģentūra  

VP – Valsts Policija 

VUGD – Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas 

dienests 

VPB – Valsts Probācijas dienests  

ES – Eiropas Savienība  

  

 

  



Ievads 
 

Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – VPP), pildot savas funkcijas, piedalās valsts 
jaunatnes politikas īstenošanā, pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, 
ka pašvaldības kompetence ir plānot darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas 
attīstības plānošanas dokumentus, un nodrošināt institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni. 

  Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas jomās, kas veicina 
jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves 
kvalitātes uzlabošanu.1 

Valmieras pilsētas Jaunatnes politikas attīstības programma 2018.-2020.gadam ir VPP 
plānošanas dokuments, kurā noteikts pilsētas attīstības redzējums jaunatnes politikas jomā, mērķis 
un prioritātes. Tā tiek balstīta uz četrām prioritārajām jomām: darba ar jaunatni sistēmas 
uzlabošanu, uzņēmējdarbību, jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanu. Attīstības 
programma vērsta uz jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu neatkarīgi no viņa dzimuma, vecuma, 
reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes 
stāvokļa, vai citiem apstākļiem. 

Izstrādājot Valmieras Jaunatnes politikas attīstības programmu, Valmieras Jaunatnes centrā 
“Vinda” (turpmāk – VJC “Vinda”) ir veiktas dažādu veidu konsultācijas ar jauniešiem, nozaru 
speciālistiem un VPP iestāžu darbiniekiem, biedrību/nodibinājumu pārstāvjiem, kuri ikdienā strādā 
ar jauniešiem.  Projekta “Atbalsti jaunieti!” ietvaros ir organizēts darbs grupās un rīkotas arī vairākas 
tikšanās ar Valmieras jauniešiem, organizācijām, kas strādā ar jauniešiem, un iniciatīvu grupām, lai 
uzklausītu viedokli par politikas aktivitāšu īstenošanu. Projekta ietvaros darba grupās izstrādātie 
rīcības virzieni iekļauti  Valmieras Jaunatnes politikas attīstības programmā. Attīstības programmā 
izmantotas un iekļautas rekomendācijas no “Valmieras jauniešu foruma 2018“, iekļaujot Strukturētā 
dialoga VI cikla tēmu „Jaunieši Eiropā – kas tālāk?” rekomendācijas, kā arī dažādu nozaru speciālistu 
ieteikumi. 

Valmieras pilsētas Jaunatnes politikas attīstības programmas īstenošanā ir iesaistītas 
pašvaldību iestādes, jauniešu nevalstiskās organizācijas (turpmāk – NVO) un to pārstāvji un 
speciālisti, kas veic darbu ar jaunatni. 

Jaunatnes politika Valmieras pilsētā tiek plānota un īstenota saskaņā ar Latvijas Republikas 
Jaunatnes likumu un Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016. – 2018. gadam. Tā izstrādāta 
saskaņā ar Valmieras pilsētas attīstības programmu 2015.-2020. gadam, Valmieras pilsētas karjeras 
atbalsta attīstības stratēģiju 2018. – 2022. gadam, VJC “Vinda” attīstības plānu 2018. – 2020. gadam, 
kā arī Vindas veiktās aptaujas “Jauniešu dzīve Valmierā 2017. gadā” rezultātiem.

  

                                                           
1 Jaunatnes likums: LR likums, 01.01.2009. https://likumi.lv/doc.php?id=175920  

https://likumi.lv/doc.php?id=175920


Valmieras pilsētas Jaunatnes politikas attīstības programmas nepieciešamības 

pamatojums 
 

VPP ir izstrādājusi Jaunatnes politikas programmu saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes 
likumu (LR Saeima 08.05.2008.). Likuma mērķis ir uzlabot jauniešu - personu vecumā no 13 līdz 25 
gadiem - dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. Likuma 5.pants nosaka 
pašvaldības kompetenci jaunatnes politikas nozarē, uzsverot, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas, 
veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas 
attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni. 

Darba ar jaunatni pārvaldes funkcijas Valmieras pilsētā veic Valmieras Jaunatnes centrs 
“Vinda”, kas saskaņā ar VJC “Vinda” attīstības plānu īsteno Jaunatnes politiku Valmieras pilsētā un 
organizē brīvprātīgo darbu jauniešu vidū, kā arī organizē kultūras pasākumus bērniem un jauniešiem 
Valmieras pilsētā. 2 

VJC „Vinda” jaunatnes joma ir viena no galvenajām darbības jomām un iepriekšējais 
Valmieras pilsētas jaunatnes politikas plānošanas dokuments ir zaudējis spēku, tādēļ nepieciešams 
izstrādāt Valmieras pilsētas Jaunatnes politikas attīstības programmu 2018.-2020. gadam, kas ļautu 
VJC „Vinda” efektīvāk un sekmīgāk veidot un koordinēt darbu ar jaunatni Valmieras pašvaldībā. 

 

Valmieras pilsētas Jaunatnes politikas attīstības programmas nepieciešamības pamatprincipi:  

1. Darba ar jaunatni sistēmas uzlabošana, kura sekmētu sadarbību ar dažādām institūcijām un 
veicinātu efektīvu resursu izmantošanu; 

2. Intereses veicināšana par jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā, kas nodrošinās saikni starp 
attīstības programmu un Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030. 
gadam, kur viens no izvirzītajiem ilgtermiņa mērķiem ir uzņēmējdarbības attīstība. Valmieras 
pilsētas  jaunatnes politikas attīstības programma veicinās arī vidēja termiņa izvirzīto 
prioritāšu sasniegšanu un rīcības virzienu savstarpējo saikni (U-1), lai veicinātu 
tautsaimniecības izaugsmi, veicinot jauniešu nodarbinātu un uzņēmējdarbības uzsākšanu, 
savu uzņēmējspēju attīstīšanu un pilnveidošanu; 

3. Jauniešu iniciatīvas sekmēšana, veicinot jaunu ideju ģenerēšanu un organizējot iniciatīvu 
konkursus, lai sekmētu jauniešu radītās iniciatīvas Valmieras pilsētā; 

4. Sekmēt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, lai veicinātu jauniešu iesaisti 
jaunatnes politikā. 

Valmieras Jaunatnes politikas attīstības programma ir vērsta uz jauniešu dzīves kvalitātes 
uzlabošanu neatkarīgi no viņa dzimuma, vecuma, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, 
nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, vai citiem apstākļiem.  

Jaunatnes politika Valmieras pilsētā tiek plānota un īstenota saskaņā ar Latvijas Republikas 
Jaunatnes likumu un Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016. – 2018. gadam. Tā izstrādāta 
saskaņā ar Valmieras pilsētas attīstības programmu 2015.-2020. gadam, VJC “Vinda” attīstības plānu 
2018. – 2020. gadam, kā arī VJC “Vinda” veiktās aptaujas “Jauniešu dzīve Valmierā 2017. gadā” 
rezultātiem. 

                                                           
2 Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” Attīstības plāns 2018.-2020. gadam, Valmieras pilsētas mājaslapa, skatīta 
27.03.2018. 
http://www.valmiera.lv/images/userfiles/Att%C4%ABst%C4%ABbas_pl%C4%81ns_2017_12_21_DJ11122017_08_01.p
df  

http://www.valmiera.lv/images/userfiles/Att%C4%ABst%C4%ABbas_pl%C4%81ns_2017_12_21_DJ11122017_08_01.pdf
http://www.valmiera.lv/images/userfiles/Att%C4%ABst%C4%ABbas_pl%C4%81ns_2017_12_21_DJ11122017_08_01.pdf


 

Valmieras pilsētas Jaunatnes politikas attīstības programma tiek izstrādāta, lai: 
1. nodrošinātu ilgtspējīgu un mērķtiecīgu darba ar jaunatni attīstību Valmierā; 
2. būtu skaidri noteikta institucionālā sistēma darbam ar jaunatni; 
3.identificētu svarīgākās jomas pašvaldībā darbam ar jaunatni (iniciatīva, līdzdalība, uzņēmējdarbība 
u.c.); 
4. ikviens Valmieras jaunietis zinātu, kas plānots jaunatnes politikas jomā Valmierā; 
5. sekmētu jauniešu iesaistīšanos pašvaldības jautājumu risināšanā.  
 

Attīstības programmas mērķi: 
1. veicināt sabiedrības un jauniešu izpratni par neformālās izglītības un brīvprātīgā darba nozīmi 
jauniešu personības veidošanā; 
2. sekmēt līdzdalību Valmieras pašvaldībā dažādos sabiedrības līmeņos un procesos; 
3. pilnveidot starptautisko sadarbību jaunatnes politikā; 
4. veicināt sociālās palīdzības pieejamību un jauniešu informētību par esošajiem pakalpojumiem 
Valmieras pilsētā; 
5. veicināt darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju un institūciju aktivitāšu savstarpējo sadarbību un 
to kapacitātes celšanu; 
6. sekmēt un popularizēt brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidīgumu; 
7. veicināt jauniešu nodarbinātību, konkurētspēju un iekļaušanos pārējā sabiedrībā. 
 

Attīstības programmas prioritātes: 
1. darba ar jaunatni sistēmas uzlabošana; 
2. uzņēmējdarbības attīstīšana; 
3. jauniešu iniciatīvas sekmēšana; 
4. līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos. 

 

  



Esošās situācijas raksturojums 
 

Valmieras pilsēta atrodas Vidzemes ziemeļu daļā 107 km attālumā no Latvijas Republikas 
galvaspilsētas Rīgas un 50 km attālumā no Igaunijas robežas. Valmiera robežojas ziemeļos un 
ziemeļaustrumos ar Burtnieku novadu, rietumos ar Kocēnu novadu, bet dienvidos un austrumos ar 
Beverīnas novadu. Valmieras kopējā platība ir 19,35 km². Pilsētu no trim pusēm ieskauj apvedceļš, 
autoceļi sazaroti 12 virzienos. Valmieru divās daļās sadala viena no skaistākajām Latvijas upēm – 
Gauja (Valmieras pilsētas pašvaldība). Valmieras pilsētā uz 01.01.2018. ir deklarēti 24856 iedzīvotāji, 
no tiem jaunieši ir 6 665. Valmierā ir apzinātas 14 jauniešu organizācijas un jauniešu apvienības 
(VJC “Vinda” mājas lapa). 

Īpaša VPP atbalsta joma ir bērni, jaunieši un ģimenes ar bērniem. VPP cenšas nodrošināt, ka 
bērnu un jauniešu līdzsvarota attīstība balstīta uz cilvēciskajām attiecībām, tiek garantēta drošā, 
sakārtotā un atraktīvā vidē.  

Liela uzmanība šobrīd tiek pievērsta infrastruktūras sakārtošanai pilsētā, tai skaitā izglītības 
un sociālās jomas infrastruktūras sakārtošanai Valmieras pilsētā. 

Valmieras pilsētā ir astoņas pašvaldības dibinātas izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas 
izglītības programmas. Pirmsskolas programmas realizē arī kristīgā privātā izglītības iestāde 
“UniVersum” un privātā pamatskola “Zaļā skola”. 2017./2018.mācību gadā pirmsskolas izglītības 
iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguva 1568 izglītojamie. 

Pamata un vispārējā vidējā izglītība tiek nodrošināta desmit izglītības iestādēs, no kurām 
divas ir sākumskolas (Valmieras sākumskola un Valmieras Pārgaujas sākumskola), viena ir speciālā 
izglītības iestāde (Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs), viena ir kristīgā privātā 
izglītības iestāde “UniVersum” un viena ir privātā pamatskola “Zaļā skola”. 2017./2018.mācību gadā 
Valmieras vispārējās izglītības iestādēs mācījās 4013 izglītojamie, un tiek prognozēts, ka tuvākajos 
gados izglītojamo skaits turpinās augt. Tomēr jāņem vērā, ka saskaņā ar Centrālās Statistikas datiem 
tiek prognozēts, ka Valmieras pilsētas iedzīvotāju skaits laika periodā līdz 2030. gadam turpinās 
samazināties par 8% - 16%, kas tieši atsauksies arī uz izglītojamo skaitu.  

Valmierā ir divas profesionālās izglītības iestādes, proti, Valmieras tehnikums ar tā Rankas 
teritoriālo struktūrvienību (valsts pārvaldībā) un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola 
(pašvaldības pārvaldībā) (turpmāk – VDMV). Audzēkņi, beidzot izglītības iestādi, kārto profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenu. 

Valmieras pilsētā atrodas arī reģionālā augstskola – Vidzemes Augstskola (turpmāk – ViA). 
Pēdējo deviņu gadu laikā ViA studējošo skaits pakāpeniski samazinās no 1414 studējošajiem 
2008.gadā līdz 823 studējošajiem 2016.gadā. ViA studentu skaita dinamiku ietekmē pastiprinātā 
iedzīvotāju emigrācija, kopējais studējošo skaita samazinājums valstī un neproporcionālais valsts 
finansēto budžeta vietu sadalījums valsts līmenī. 2017./2018. gadā izglītojamo skaits ViA – 767. 

Valmierā interešu izglītību realizē VJC “Vinda”, visas Valmieras vispārizglītojošās skolas, 
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, kā arī citas juridiskās un fiziskās personas, savukārt 
profesionālās ievirzes izglītību realizē Valmieras Mūzikas skola, Valmieras Dizaina un mākslas 
vidusskola un Valmieras Bērnu sporta skola. 3 

                                                           
3 Valmieras karjeras attīstības atbalsta stratēģija, 2017 
(http://www.valmiera.lv/images/userfiles/Dokumenti/Karjeras_atbalsta_strategija_Valmiera_2017.pdf ) 

http://www.valmiera.lv/images/userfiles/Dokumenti/Karjeras_atbalsta_strategija_Valmiera_2017.pdf


Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) datiem uz 2018. gada 31. janvāri 
jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15-24 gadiem Valmieras pilsētā ir reģistrēti 36, to īpatsvars no 
Valmieras pilsētas bezdarbnieku kopskaita ir 7,6%. 

 

1. Sistēma darbā ar jaunatni 
 

VPP atbildīgā iestāde par jaunatnes politiku ir VJC “Vinda”. Darbu ar jaunatni koordinē 
jaunatnes lietu speciālists. Viens no VJC “Vinda” uzdevumiem, lai nodrošinātu jauniešu līdzdalību 
sabiedriskajos procesos, ir sadarboties ar jaunatnes un citām nevalstiskajām organizācijām un 
skolēnu pašpārvaldēm. VJC “Vinda” rūpējas, lai tiktu nodrošināta jaunatnes organizāciju un iniciatīvu 
grupu līdzdalība jaunatnes politiku ietekmējošu pašvaldības lēmumu apspriešanā.  

Būtisks instruments darbā ar jaunatni un jauniešu līdzdalības sekmēšanai ir Valmieras 
Jauniešu dome (turpmāk – VJD). VJD aicināts darboties ikviens pilsētas jaunietis vecumā no 13-25 
gadiem, kā arī aicinātas ir jauniešu organizācijas, jauniešu iniciatīvu grupas un skolēnu pašpārvaldes. 
VJD mērķis ir nodrošināt Valmieras jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, kā arī 
veicināt jauniešu pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras jomā.  

VPP darbojas arī Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija (turpmāk – JLKK). Komisijas mērķis ir 
veicināt pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, sekmējot jauniešu iniciatīvas, 
līdzdalību sabiedriskās dzīves norisēs un lēmumu pieņemšanas procesos. Komisijas sastāvā ir iekļauti 
13 dažādu jomu speciālisti, to skaitā 5 jaunatnes organizācijas/iniciatīvu grupas, kuras pauž jauniešu 
viedokli un nodrošina jauniešu līdzdalību dažādu jautājumu apspriešanā, kas skar jauniešu dzīvi 
Valmierā. Komisijas sēdes ir atvērtas un tajās piedalīties ir aicināts ikviens pilsētas jaunietis. 

Valmierā apzinātas 14 NVO un apvienības, kas veic darbu ar jaunatni: 

 Valmieras Jauniešu dome – šeit ikviens jaunietis var īstenot savas idejas, organizējot dažādus 
pasākumus, konkursus, akcijas u.c. aktivitātes sevis pilnveidošanai, jaunu prasmju apgūšanai un 
iespēju sniegšanai gan sev, gan saviem vienaudžiem, gan pārējiem Valmieras iedzīvotājiem (tiek 
apgūts viss process no idejas radīšanas līdz īstenošanai); iegūt jaunus draugus un kontaktus; 
piedalīties un īstenot pašam vietēja un starptautiska mēroga projektus; atrast domubiedrus un kopā 
realizēt idejas; labi un reizē lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 

 AIESEC Valmiera - AIESEC ir lielākā starptautiska jauniešu vadīta organizācija, kas darbojas vairāk 
kā 60 gadus. AIESEC Latvija pārstāvniecība Valmierā izveidota 2007.gada septembrī ar mērķi veicināt 
jauniešu potenciāla attīstību un iniciatīvu Vidzemes reģionā. Organizācijas galvenais darbības 
virziens ir apmaiņas programmas realizēšana, nodrošinot prakses iespējas ārzemēs Latvijas 
studentiem un ārvalstu studentiem Latvijā. Svarīga ir arī sociāla rakstura projektu un konferenču 
organizēšana un dalība tajās. AIESEC rada vidi, kurā jauniešiem ir iespēja attīstīt savas līderības 
prasmes un spēju darboties komandā, rezultātā gūstot pieredzi, kas vēlāk palīdzēs veidot veiksmīgu 
karjeru nākotnē. 

 Fonds "Iespēju Tilts" – veic efektīvus un atbilstošus pasākumus un veicinātu sociālās labklājības 
celšanu cilvēkiem ar invaliditāti un maznodrošināto cilvēku grupām. Attīstošas apmācības un 
nodarbības Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu cilvēkiem ar invaliditāti un maznodrošināto 
cilvēku grupām kā pērļošana, ādas suvenīru gatavošanu, tamborēšanas prasmju apguve, adīšanas 
prasmes, mašīnadīšanas prasmju apguve, aušanu uz dažādām stellēm, floristika un zīda 
apgleznošana. 

 Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas Valmieras 4.skautu vienība – organizācija 
iesaista bērnus un jauniešus neformālās izglītības procesā, veido vērtību sistēmu, kas balstīta uz 
skautu un gaidu likumiem un solījumu, kā arī aktīvi darbojoties sabiedrības labā, dod iespēju gūt 



personisko piepildījumu un veidot pasauli labāku. Skautu un Gaidu mērķis ir attīstīt jaunatni par 
krietniem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Valmierā šajā organizācijā iesaistījušies ap 50 jaunieši. 

 Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulīte" – organizācijas mērķis ir veicināt bērnu 
un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, organizējot dažādas nometnes, sniedzot 
palīdzību gan jauniešiem un bērniem, gan viņu vecākiem. 

 Valmieras 216.Jaunsardzes vienība – organizācijas mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts 
aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un 
disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro 
dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas. 
Sekmīgi izejot Jaunsardzes apmācības, jaunieši gūst priekšrocības, iestājoties nacionālajos 
bruņotajos spēkos un to struktūrvienībās.  

 Valmieras novada fonds "Jauniešu ideju laboratorija" – mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos 
vietējās dzīves uzlabošanā, veidojot jauniešu izpratni par līdzekļu piesaisti, brīvprātīgo darbu un 
labdarību. 

 Vidzemes Augstskolas Studentu Apvienība – ViA studentu apvienība ViASA jeb Studentu valde 
plāno un rīko dažādas sporta un kultūras dzīves aktivitātes studentiem; pārstāv studentu viedokli 
ViA lēmējinstitūcijās – Senātā, Stipendiju piešķiršanas komisijā, Akadēmiskās ētikas komisijās u.c., 
izskatot stipendiju jautājumus, regulāri tiekoties ar augstskolas administrāciju un apspriežot 
studentu nepieciešamības. 

 Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "HARITAS" – sekmē sabiedrības sociālo, ekonomisko un 
politisko attīstību, rosinot tās līdzdalību ar kultūras un mākslas starpniecību. Biedrības galvenie 
darbības virzieni ir kultūrizglītība, starpkultūru dialogs, kultūras mantojums, starpnozaru sadarbība, 
interešu aizstāvība, dialogs starp NVO, pašvaldībām, valsti, uzņēmējiem, kā arī ilgtspējīgs, uz 
rezultātu orientēts NVO sektors. 

 Ziemeļlatvijas Lauvēnu klubs (LEO) – galvenā organizācijas motivācija ir vēlme darīt ko labu savai 
pilsētai un tās jaunākajiem iedzīvotājiem. LEO jeb Lauvēnu aizsākumi ir meklējami 1957. gadā, un 
kopš tā laika 130 pasaules valstīs ir vairāk kā 5,500 LEO klubu un 140,000 Lauvēnu. Katrs LEO klubs 
ir saistīts ar vienu konkrētu Lions klubu. Lauvēnu klubu moto ir iniciatīva, pieredze un iespējas (no 
angļu valodas: LEO- Leadership, Experience, Oppurtunity). 

 Latvijas Kristīgā studentu brālība – aicināts piedalīties ikviens students neatkarīgi no savas 
pārliecības un iepriekšējās pieredzes, kurš vēlas uzzināt, ko vairāk par kristīgo ticību vai augt tajā; 
saturīgi un jautri pavadīt laiku; iegūt jaunus draugus; vai vienkārši paskatīties, kas tur īsti notiek; 
LKSB pastāvīgi rīko studentu nometnes, Bībeles studijas un diskusiju grupiņas, lekcijas un dažādus 
citus pasākumus augstskolās, sadarbojas ar vietējām draudzēm, iesaistās dažādos pasākumos un 
projektos augstskolās un pilsētās. 

 Biedŗība "Kristīgās žēlsirdības centrs" – bērnu dienas centrs organizē dažādas bērnu un jauniešu 
brīvā laika nodarbes iespējas, nodarbības. Rīko visa veida rokdarbu darināšanu, prāta un galda 
spēles, dotas pārgājienos, ekskursijās, organizē nometnes. Iesaista bērnus sporta un citu spēļu 
turnīros, veicina viņu radošumu, izdomu un uzņēmību caur tematiskajiem vakariem. 

 Biedrība "Valmieras Divi Krasti" –vieta, kur satikties Valmieras jauniešiem no abiem Gaujas 
krastiem un visām septiņām Valmieras daļām. Vieta, kurā uzklausīs, palīdzēs realizēt jauniešu 
vistrakākās idejas, kuras vēlies īstenot Valmierā, lai brīvā laika pavadīšana kļūtu aizraujoša. 

 VIBJO “Sudraba ZIRG’s” – VIBJO (Valmieras integrētās bibliotēkas jauniešu organizācija) Sudraba 
ZIRG's ir  aktīva jauniešu domubiedru grupa ar nosaukumu, kas darbojas Valmieras integrētajā 
bibliotēkā un sadarbībā ar to. Organizē dažādus interesentus pasākumus bibliotēkā un ārpus tās 
robežām.  Informē sabiedrību par jaunākajām tehnoloģijām bibliotēkā, kā arī aktīvi veido dažādus 
videoklipus un īsfilmas savam Youtube kanālam "VIBJO TV". Daudzpusīgi darbojas gan dažādu 
scenāriju rakstīšanā, gan plāno jaunas vēsmas savos videoklipos. 

 



Kopš 2017. gada decembra ir atvērta Valmieras Jauniešu māja, kurā pulcējas Valmieras 
jaunieši, tai skaitā, VJD un biedrība “Valmieras divi krasti”. Tā atrodas Mākslinieku ielā 2, Valmierā. 
Ēka ir divos stāvos, un telpas tiek izmantotas jauniešu pasākumiem, apmācībām, semināriem, 
sanāksmēm u.c. darbā ar jaunatni saistītiem pasākumiem, arī pieaugušajiem. 

Valmieras pilsētas darba ar jaunatni struktūrshēma ir attēlota attēlā Nr.1. 

 

1.attēls. Valmieras pilsētas darba ar jaunatni struktūrshēma. 

Darba ar jaunatni struktūrshēma un institucionālā sistēma VPP ir daļēji noteikta. VPP strādā 

speciālisti, nodaļas, kuru darba uzdevumi ietver darbu ar visu sabiedrību, tai skaitā arī ar jaunatni: 

Valmieras izglītības iestādes (turpmāk – VII), Valmieras Izglītības pārvalde (turpmāk – VIP), Valmieras 

Sociālo lietu pārvalde, medicīnas iestādes, Valsts policija (turpmāk – VP), Bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcija un citas, ar kurām sadarbojas VJC „Vinda”, organizējot dažādus pasākumus un apzinot 

Valmieras pilsētas piedāvātos pakalpojumus jauniešiem. 

 

2. Pašvaldības budžets darbam ar jaunatni 
 

VPP ir nodrošinājusi darba ar jaunatni koordinēšanu. Ir piešķirts finansējums jaunatnes lietu 
speciālista atlīdzībai pilnai slodzei. Valmieras pilsētas jauniešiem ir pieejama Jauniešu māja 
Mākslinieku ielā 2. Nepieciešamības gadījumā jaunieši var izmantot VJC “Vinda”, Valmieras Kultūras 
centra u.c. pašvaldībā esošas telpas pasākumu norisei. Lai nodrošinātu pasākuma pilnvērtīgu norisi, 
jaunieši paši piesaista sponsoru līdzekļus.  



Finansējums darba ar jaunatni koordinēšanai un dažādām jaunatnes aktivitātēm jaunatnes 
jomā tiek iekļauts VJC “Vinda” pozīciju un citu pašvaldības institūciju budžetos, kuru darbības joma 
ietver arī jauniešu vecumposmu. VJC “Vinda” darba ar jaunatni koordinēšanai algo iestādes 
direktoru un jaunatnes lietu speciālistu. 

VPP organizē ikgadējus projektu konkursus NVO, kā arī pašvaldības struktūrvienību 
organizācijām, kur var startēt arī jauniešu pārstāvētās organizācijas (finansējums nometnēm, kultūras 
un sportiska dzīvesveida popularizēšanai). Projektu konkursus jauniešu iniciatīvām organizē arī VNF, 
kas tiek izsludināts vienu reizi gadā. Vēl VNF organizē projektu konkursu “Sev, tev, novadam”, kur 
jaunieši arī var iesniegt savas idejas. 

VJC “Vinda” 2017.gadā piesaistīja papildu līdzekļus no Izglītības un zinātnes ministrijas 
projektu konkursiem “Darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā”, “Atbalsti jaunieti!”, “Jauniešu 
nākotne uzņēmējdarbībā”, lai sekmētu darba ar jaunatni sistēmas uzlabošanu, darbā ar jaunatni 
iesaistīto personu profesionālās kompetences celšanu un jauniešu izglītošanu uzņēmējdarbības 
nozarē. Arī turpmāk VJC “Vinda” plāno piesaistīt papildu finansējumu dažādām aktivitātēm, kas 
saistītas darba ar jaunatni pilnveidošanu. 

Dažādām jaunatnes sociālā riska grupām ir samazināta maksa par pašvaldības noteiktajiem 

maksas pakalpojumiem (ieejas biļetēm dažādos kultūras pasākumos u.c.) vai bezmaksas ieeja 

maznodrošinātajiem jauniešiem, jauniešiem-invalīdiem, studentiem un citiem. Maksas atlaide tiek 

piedāvāta arī apmeklējot kinoteātri „Gaisma”, Valmieras Drāmas teātri u.c. VJC “Vinda” nodrošina 

dažādām jauniešu grupām gan maksas, gan bezmaksas interešu izglītības programmas un radošās 

darbnīcas bērniem un jauniešiem ziemas, vasaras, pavasara un rudens brīvlaikos. No 2018. gada 1. 

janvāra Valmieras pilsētu skolu skolēni, uzrādot skolēnu apliecību, pilsētas sabiedrisko transportu var 

izmantot bez maksas.  

VPP finansē VJC “Vinda” un VJD aktivitātes no pašvaldības budžeta. VJC “Vinda” budžeta 

ietvaros tiek atbalstītas arī dažādas jauniešu iniciatīvas, nodrošinot telpas, inventāru vai finanses.  

3. Jauniešu informētība 
 

Jaunatnei saistošo informāciju aktualizē VJC “Vinda” ( www.vinda.valmiera.lv ) un VPP 

Sabiedrisko attiecību nodaļa ( www.valmiera.lv ) mājas lapās un Valmieras pilsētas aplikācijā, kā arī 

dažādos pašvaldības un VJC “Vinda”, VJD  sociālajos tīklos (facebook un instagram).  

Jauniešiem domāto informāciju aktīvi aktualizē arī tādi pilsētas portāli kā 

www.valmieraszinas.lv un valmiera.pilseta24.lv .  Informācijas izplatīšanā iesaistās arī izglītības 

iestādes, informāciju par pasākumiem un aktualitātēm izliekot uz ziņojumu dēļiem. Jauniešu 

informēšanai tiek izmantoti arī e-klases pakalpojumi. Protams, informācija tiek publicēta arī dažādās 

facebook lapās, piemēram, “Pasākumi, konkursi, iespējas jauniešiem Valmierā!”, VNF Jauniešu Ideju 

laboratorijas Jauniešu māja “Ceplis”, “Valmieras Divi Krasti” u.c. 

NVA Valmieras filiālē ir pieejama informācija par brīvajām darba vietām un profesionālām 

apmācībām. Aktuālākā informācija ir pieejama NVA mājas lapā- www.nva.gov.lv.  

Lai uzlabotu jauniešu informētību, VJC “Vinda” kā informācijas kanālu ziņu izplatīšanā 

iesaista pašus jauniešus no jauniešu organizācijām, skolēnu pašpārvaldēm un VJD, organizējot 

tikšanās reizes. 

http://www.vinda.valmiera.lv/
http://www.valmiera.lv/
http://www.valmieraszinas.lv/
http://www.nva.gov.lv/


Informācijas iegūšanai Valmieras pilsētā darbojas arī publiskais interneta pieslēgums, kā arī 

ir pieejams internets Valmieras integrētajā bibliotēkā un VJC “Vinda”. 

Pēc VJC “Vinda” 2017. gada decembrī veiktās jauniešu aptaujas (visa aptaujas anketa 

atrodama pielikumā Nr.1.), var secināt, ka jaunieši (323 respondenti jeb 37 %) sev nepieciešamo 

informāciju visvairāk iegūst no sociālā portāla www.facebook.com. 114 aptaujātie jaunieši (13%) 

informāciju iegūst no pilsētvidē izvietotajām afišām, 113 jaunieši (13%) no Valmieras pilsētas 

mājaslapas un 111 jaunieši (13%) no sociālā tīkla Instagram. Tikai 31 jaunietis (4%) sev interesējošo 

informāciju gūst no Valmieras pilsētas aplikācijas, bet vismazākais respondentu skaits 5 (1%)  

jaunumus uzzina sociālajā vietnē www.twitter.com.  Skatīt attēlu Nr.2. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.attēls. Valmieras jauniešu informācijas iegūšanas avoti par pasākumiem un aktivitātēm Valmieras pilsētā. 

Pēc aptaujas datiem var secināt, ka informācijas apmaiņa jāveicina caur facebook sociālajiem 

kontiem un jānodrošina to uzturēšana saturiskā, jauniešiem saprotamā valodā. 

 

3.attēls.Jauniešu viedoklis par sev interesējošu jautājumu informācijas iegūšanu. 

70 % respondentu uzskata, ka nesaskata problēmas sev interesējošu jautājumu informācijas 

iegūšanai (attēls Nr.3.). 

Nav izstrādāts konsultatīvais mehānisms, nosakot, kur un kādā gadījumā jaunietim ir iespēja 

saņemt nepieciešamo informāciju, konsultācijas un palīdzību. Portālā www.valmiera.lv ir izveidota 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.valmiera.lv/


atsevišķa sadaļa „Jauniešiem”. Šīs sadaļa savu funkciju veic nepilnvērtīgi. Lielākā daļa jauniešu 

informācijas iegūšanai kā prioritāti nosaka citu sociālo portālu apmeklēšanu. 

4. Jauniešu līdzdalība 
 

VPP ir apzinātas 14 organizācijas un iniciatīvu grupas, kas strādā ar jauniešiem. VJC “Vinda” 

aptauja liek secināt, ka Valmierā esošās organizācijas, kuru mērķauditorija ir jaunieši, ir maz 

atpazīstamas un tajās darbojas mazs skaits jauniešu – 81 % respondentu, atbildot uz jautājumu “Vai 

Tu darbojies kādā jauniešu organizācijā Valmierā?”, atbild noraidoši, tikai 19 % (79) darbojas kādā 

no jauniešu organizācijām, proti, skolēnu pašpārvaldē, VIBJO "Sudraba ZIRG's", VNF Jauniešu ideju 

laboratorijā, VJD, studentu apvienībā ViA, AIESEC Valmiera, 215.Jaunsardzes vienībā. Galvenie 

iemesli, kāpēc respondenti nav iesaistījušies kādā no jauniešu organizācijām Valmierā: 

  laika trūkums ikdienā; 

  nav dzirdēts par kādu organizāciju, kurā varētu iesaistīties un darboties; 

  nepatīk iesaistīties aktivitātēs, kur jākontaktējas ar cilvēkiem (labprātāk pavada laiku vienatnē); 

  ir ierobežotas transporta satiksmes iespējas un nav iespējams pēc skolas palikt ilgāk Valmierā, 

lai iesaistītos kādas organizācijas darbībā. 

Lai nodrošinātu jauniešu dalību lēmumu pieņemšanā, ir izveidota VJD, kuras darbības mērķis 

ir nodrošināt Valmieras jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, kā arī veicināt 

jauniešu pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras jomā gan vietējā, gan valsts mērogā. 

VJD darboties ir aicināti jaunieši no VII, apvienībām un organizācijām, kas ikdienā strādā ar 

jauniešiem.  

Kā parāda 4.attēls dalībnieku skaits VJD ir ļoti mainīgs. Lielais dalībnieku skaita samazinājums 

ir skaidrojams ar to, ka pēdējos divos gados ir notikusi liela kadru mainība amatā “jaunatnes lietu 

speciālists”. Līdz ar to nav bijis pēctecīgs Valmieras Jauniešu domes koordinēšanas darbs.4 

 

4.attēls.Dalībnieku skaita izmaiņas VJD. 

                                                           
4 Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” Attīstības plāns 2018.-2020. gadam, Valmieras pilsētas mājaslapa, skatīta 
27.03.2018. 
http://www.valmiera.lv/images/userfiles/Att%C4%ABst%C4%ABbas_pl%C4%81ns_2017_12_21_DJ11122017_08_01.p
df 

http://www.valmiera.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=106&Itemid=494
http://www.valmiera.lv/images/userfiles/Att%C4%ABst%C4%ABbas_pl%C4%81ns_2017_12_21_DJ11122017_08_01.pdf
http://www.valmiera.lv/images/userfiles/Att%C4%ABst%C4%ABbas_pl%C4%81ns_2017_12_21_DJ11122017_08_01.pdf


Pēc VJC “Vinda” 2017. gada decembrī veiktās jauniešu aptaujas, jaunieši, atbildot uz 

jautājumu –“Vai Tu zini, kas ir Valmieras Jauniešu dome?” 52 %  (227)  respondentu ir dzirdējuši un 

zina par šādu jauniešu organizāciju Valmierā.  24 % (105) nezina, kas ir VJD un 24 % (107) nav 

dzirdējuši par tādu. 

 

5.attēls.Jauniešu informētība par Valmieras Jauniešu domi. 

VII aktīvi darbojas skolēnu un studentu pašpārvaldes. VJC “Vinda” organizē tikšanos ar 

skolēnu un studentu pašpārvaldēm, organizācijām, kas strādā ar jauniešiem un VJD, lai informētu 

jauniešus par aktualitātēm un izzinātu jauniešu viedokli par dažādiem jautājumiem. 

Kopš 2010.gada VPP pakļautībā darbojas Valmieras JLKK, kuras sastāvā ir arī piecu jauniešu 

iniciatīvu grupu pārstāvji (“Vidzemes augstskolas studentu apvienība”, “AIESEC Latvija” 

pārstāvniecība Valmierā, VJD, VNF Jauniešu ideju laboratorija un „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes 

Valmieras nodaļa).  

Lai sekmētu jauniešu līdzdalību un veiksmīgāk attīstītu iespēju jauniešiem risināt dažādas 

problēmas un jautājumus, kas skar viņu intereses, tiek organizēti jauniešu forumi, jauniešu tikšanās 

ar deputātiem un dažādu jomu speciālistiem, „Kafija ar politiķiem” u.c. 66% jauniešu Valmierā 

neuzskata par vajadzību tikties ar kādu no VPP deputātiem, lai izteiktu savu viedokli un ierosinājums 

(VJC “Vinda” aptauja). 

JLKK sēdes un Valmieras pilsētas pašvaldības domes komiteju un domes sēdes ir atvērtas, 

tomēr jauniešu dalība tajās ir vērtējama kā zema. Tiek izsūtīti uzaicinājumi jauniešu organizācijām 

par iespējām apmeklēt JLKK sēdes, bet parasti uz sēdi ierodas tikai 1-2 pārstāvji no jauniešu 

organizācijām. Arī Valmieras izglītības iestādes ir atvērtas jauniešu iniciatīvu grupām (skolēnu 

pašpārvaldes), dodot iespēju popularizēt sevi un realizēt neformālo izglītību.  

  



5. Jauniešu brīvais laiks 
 

VPP ir plašs iespēju piedāvājums gan bērniem, gan jauniešiem, ko Valmierā īsteno izglītības 

iestādes, dažādas NVO un apvienības, piemēram, VJC “Vinda”, nodrošinot dažādas aktivitātes un 

pasākumus, kas tiek īstenoti interešu izglītībā, karjeras izglītībā, neformālajā izglītībā, profesionālas 

ievirzes programmās.  

Viena no būtiskākajām lomām Valmieras bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika 

nodrošināšanā ir VJC “Vinda”, kas piedāvā pilnveidot dzīvē noderīgas prasmes un iemaņas, izkopt 

spējas un talantus interešu izglītības programmās. VJC “Vinda” savas aktivitātes īsteno iestādes 

budžeta ietvaros. Jaunieši un bērni ar invaliditāti, Valmieras SOS ciemata bērni, bērniem un 

jauniešiem, kam ir uzsākta sociālās uzvedības korekcijas programma, daudzbērnu ģimenes bērni un 

jaunieši, kā arī trūcīgo un mazdrošināto ģimeņu  bērni un jaunieši, uz laiku, kad piešķirts trūcīgo vai 

maznodrošināto statuss, nodarbības 2018./2019. mācību gadā var apmeklēt bez maksas. Tāpat 

ikviens pilsētas jaunietis bez maksas var iestāties VJD. Piedāvātās interešu izglītības programmas 

2018./2019. mācību gadā maksā  45,00 EUR, izņemot skolas vecuma un jauniešu grupām apmeklējot 

tautas deju kopu “Liesmiņa” (bezmaksas).   VJC “Vinda” pakļautībā ir skeitparks, kur ikdienas 

pulcējas 30-40 bērni un jaunieši.  Jauniešiem brīvo laiku iespējams pavadīt, iesaistoties arī Valmieras 

Kultūras centra pašdarbības kolektīvos, interešu grupās, kādā no pilsētā esošajām nevalstiskajām 

organizācijām. Jauniešiem ir iespēja izmantot arī VDMV, Valmieras Bērnu sporta skolas, Valmieras 

Mūzikas skolas izglītības programmu piedāvājumus.  

Brīvā laika lietderīgas pavadīšanas jautājums īpaši aktuāls ir skolēnu brīvdienu laikā. Lai 

risinātu šo problēmu, VPP  organizē bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu ar mērķi veicināt 

Valmieras pilsētas bērnu un jauniešu nodarbinātību un saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, 

sekmēt nevalstisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu līdzdalību bērnu un jauniešu brīvā laika 

organizēšanā, kā arī popularizēt veselīgu dzīves veidu un brīvā laika pavadīšanas iespējas. VJC 

“Vinda” kopš 2009. gada organizē radošās darbnīcas skolēnu brīvlaikos.  

Viens no lietderīga brīvā laika pavadīšanas veidiem ir brīvprātīgais darbs. VPP iestādes 

piedāvā iespējas brīvprātīgajam darbam, taču tas lielākoties notiek „kampaņveidīgi”,  tikai 

organizējot Valmieras pilsētas nozīmīgākos pasākumus. Nozīmīgākās brīvprātīgā darba vietas, kur 

var veikt brīvprātīgo darbu, ir NVO un jauniešu apvienības. VPP savā mājaslapā (www.valmiera.lv ) 

ir apkopojusi brīvprātīgā darba piedāvājumu, kurā skaidri redzamas organizāciju darbības jomas, 

kādās jaunietis var darboties brīvprātīgi, gūstot darba pieredzi un prasmes. 

Pēc VJC “Vinda” veiktās aptaujas, aptaujātie respondenti savu brīvo laiku pavada aktīvi, proti, 

spēlē orķestrī, lasa grāmatas, skatās filmas, sporto, skatās televizoru mājās, dodas pastaigās ar 

draugiem un suņiem, dzied korī, veic brīvprātīgo darbu, spēlē amatierteātrī, dejo, muzicē, zīmē, 

glezno, apmeklē interešu izglītības pulciņus, pašmācības ceļā apgūst svešvalodas, pavada laiku kopā 

ar ģimeni, dodas pārgājienos, fotogrāfē, pavada laiku sociālajos tīklos, kā arī pilda skolā uzdotos 

mājasdarbus. 

Vietas, kur visbiežāk jaunieši pavada savu brīvo laiku, ir mājas (34%), Vidzemes Olimpiskais 

centrs (11 %), kafejnīcas (8 %), kā arī bibliotēka, garāža, skola un pilsētvide. 

Lai visi bērni un jaunieši varētu piedalīties brīvā laika aktivitātēs, nepieciešams esošās 

jauniešu un bērnu apmeklētās vietas piemērot arī bērniem ar īpašām vajadzībām un kustību 

traucējumiem. 

http://www.valmiera.lv/


 

6. Jauniešu sociālā aizsardzība, sabiedriskā kārtība un drošība 
 

VPP Sociālo lietu pārvaldes darbība vērsta uz vienotas ģimenes atbalsta politikas izstrādi un 

ieviešanu, kas paredz ģimenēm ar bērniem nodrošināt apstākļus, kas ļautu apmierināt ģimenes 

pamatvajadzības, motivējot ģimenes aktīvi iesaistīties savu problēmu risināšanā. 

Valmieras Sociālo lietu pārvaldē ir izveidota struktūrvienības “Sociālā atbalsta nodaļa” un 

“Ģimenes atbalsta nodaļa”, kas var palīdzēt bērnu vecākiem saskatīt iespēju mainīt savu dzīvesveidu 

un mācīties uzņemties atbildību un rūpes, lai bērni nenonāktu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, bet 

varētu augt viņiem vispiemērotākajā vidē – savā ģimenē. Ģimenes atbalsta nodaļā ikvienai ģimenei, 

kas savu dzīvesvietu deklarējusi Valmieras pilsētā ir iespēja saņemt sociālos pakalpojumus: 

 Sociālā darbinieka un psihologu konsultācijas; 

 Sociālā rehabilitētāja konsultācijas (individuāli, ģimenei); 

 Klīniskā psihologa konsultācijas (diagnostika); 

 Montesori speciālista pakalpojumi (diagnostika un nodarbības); 

 Bērnu emocionālās audzināšanas apmācības grupā; 

 Sadzīves prasmju apmācības grupā; 

 Aizbildņu apmācības grupā; 

 Atbalsta un izglītojošas nodarbības grupās; 

 Konsultācijas jaunajiem vecākiem. 

Sociālo lietu pārvalde izmaksā arī pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos materiālos 

pabalstus. Tāpat pašvaldība atbilstoši likumdošanai izvērtē katra iedzīvotāja, tajā skaitā jauno 

ģimeņu iesniegumus par dzīvojamās telpas piešķiršanu.5 

 

                                                           
5 Sociālo lietu pārvalde, Valmieras pilsētas mājaslapa, skatīta 04.04.2018. 
http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/parvaldes_struktura_un_kontakti/socialo_lietu_parvalde/par_socialo_lietu_par
valdi/  

http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/parvaldes_struktura_un_kontakti/socialo_lietu_parvalde/par_socialo_lietu_parvaldi/
http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/parvaldes_struktura_un_kontakti/socialo_lietu_parvalde/par_socialo_lietu_parvaldi/


VPP ir noslēgusi sadarbības memorandu ar vairākām NVO. Memoranda mērķis ir veicināt 

Valmieras pilsētas iedzīvotāju labklājību un pilsētas ilgtspējīgu attīstību, stiprinot pilsoniskās 

sabiedrības iniciatīvas, īstenojot VPP un NVO savstarpējo sapratni un mērķtiecīgu sadarbību 

pasākumu plānošanā pilsētas sabiedrības sociālās labklājības veicināšanai. Sadarbības memorandu 

ir parakstījušas vairākas NVO, kuru darbības jomas mērķis ir arī bērni un jaunieši: nodibinājums 

“Fonds “Iespēju tilts””, Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Saulīte”, Vidzemes kultūras 

un mākslas biedrība “Haritas”, nodibinājums VNF u.c.  

VPP īsteno arī dažādas preventīvas aktivitātes, izglītojot jauniešus par iespējamiem 

apdraudējumiem ceļu satiksmē, jauniešu higiēnu, uzturu, mobingu un noziedzības, atkarību 

mazināšanu, informējot jauniešus par izdarīto lietu sekām. VP, sadarbojoties ar Bērnu tiesību 

aizsardzības inspekciju, piedalās kopīgajās kampaņās, piemēram, “Stopēt bīstami”, savukārt 

atkarīgo vielu lietošanas profilakses pasākumos ir sadarbība ar Veselības ministriju. VP sadarbojas 

arī ar VUGD, organizējot tādas akcijas kā “Droša vasara - Tava vasara”. VP sadarbībā ar Sociālo lietu 

pārvaldi organizē arī preventīvo darbu skolās - drošības dienas, piedalās skolas vecāku sapulcēs, kā 

arī neformālās izglītības nodarbībās par atbildību. Skolas sadarbojas ar policijas darbiniekiem un 

nepilngadīgo lietu inspektoriem. Policija veic arī reidus jauniešu atpūtas vietās, veikalos, bāros, 

naktsklubos, azartspēļu klubos. Ar vecāku atļauju reidos tiek iesaistīti jaunieši, kuri nonākuši policijas 

redzeslokā, vai aktīvākie jaunieši, kuri paši ir izrādījuši interesi. 

Par drošību jauniešus informē arī klašu audzinātāji, kā arī katru gadu VJC “Vinda”, 

sadarbojoties ar VPP speciālisti veselības veicināšanas jautājumos organizē pasākumu „Drošs, vesels 

un radošs Valmierā” ar mērķi vērst iedzīvotāju, īpaši jauniešu uzmanību smēķēšanas kaitīgajai 

ietekmei un drošībai.  

Valmierā nozīmīgs darbs tiek veikts arī ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, iesaistot viņus 

sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmās un nodrošinot individuālas psihologa 

konsultācijas. Šo darbu veic Ģimenes atbalsta nodaļa. Bērni un jaunieši, atbilstoši savam sociālās 

korekcijas plānam, tiek iesaistīti vasaras nometnēs, pārgājienos, vispārējo izglītības iestāžu interešu 

izglītības programmās, Valmieras Bērnu sporta skolas piedāvātajās programmās, VJC “Vinda” 

interešu izglītības programmās, talkās u.c. 

VPP darbojas Administratīvā komisija, kas audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus piemēro 

bērniem, kuri izdarījuši pārkāpumu, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par administratīvā 

pārkāpuma lietas vai materiālu nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai audzinoša 

rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai. Tas nozīmē, ka administratīvā komisija par administratīvu 

pārkāpumu var piemērot  1. – 5. punktu, bet ne 6. (sabiedrisko darbu) un 7. (sociālās korekcijas 

izglītības iestāde). Visbiežāk administratīvā komisija piemēro brīdinājumu un uzliek par pienākumu 

nepilngadīgā iesaistīšanai sociālās korekcijas programmās. Pārkāpumu gadījumā būtu ieteicams 

apmeklēt arī dažādas konsultācijas un seminārus ar speciālistiem, veicināt vecāku atbildību, kā arī 

jauniešus vairāk iesaistīt dažādās jauniešu apvienībās un interešu grupās, īpaši attiecinot to uz 

Valmieras Probācijas dienesta uzskaitē esošajiem jauniešiem. 

  



7. Jauniešu nodarbinātība 
 

Valmieras pilsētā viens no stratēģiskajiem virzieniem ir veicināt Valmieras ekonomisko 

augšupeju, atbalstot esošos uzņēmumus un attīstot jaunus uzņēmējdarbības veidus, kas nostiprinātu 

pilsētas saimniecisko patstāvību un veicinātu iedzīvotāju labklājību.  

Lai sniegtu atbalstu ģimenēm, paplašinot bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas vasarā, kā arī 

veicinātu bērnu pilnveidošanos, VPP apstiprinājusi noteikumus „Par skolēnu nodarbinātību vasaras 

brīvlaikā Valmieras pilsētas pašvaldībā”.  Nodarbinātības programmas mērķis ir piedāvāt VPP 

administratīvajā teritorijā deklarētiem, vispārējās vai profesionālās izglītības iestāžu skolēniem gūt 

pirmo darba pieredzi, sniegt izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba 

saturu, pienākumiem, perspektīvu utml.  

  Skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras periodā atbalsta arī NVA, nodrošinot darba 

devējam dotāciju. 

 VPP izglītības iestādes iesaistās arī Junior Achievement Latvia (turpmāk – JAL) organizētajā 

karjeras izglītības akcijā Ēnu diena, nodrošinot gan informatīvus pasākumus, gan arī dodot iespēju 

skolēniem ēnot pašvaldības un pašvaldībai esošo uzņēmumu darbiniekus. Vairākās VII un VJC “Vinda” 

darbojas arī JAL Skolēnu mācību uzņēmumu programma.  

JAL programmas ietvaros vairākās VII un VJC “Vinda” darbojas arī skolēnu mācību uzņēmumi. 

VII jauniešiem ir pieejami arī karjeras konsultanti.  

Valmieras pilsētā studentiem un Valmieras tehnikuma audzēkņiem ir nodrošinātas prakses 

vietas pašvaldības iestādēs, vietējos uzņēmumos un NVO. 

   Valmieras pilsētā jauniešiem ir iespēja darboties arī brīvprātīgajā darbā, darbojoties ne tikai 

NVO sektorā, bet arī dažādās pašvaldības institūcijās, piemēram, Valmieras pansionātā, VJC “Vinda”, 

Sociālo lietu pārvaldē, Vidzemes slimnīcā u.c. 

Kā viens no priekšnosacījumiem jauniešu apzinātai izglītības un turpmākās karjeras izvēlei ir  

karjeras izglītība un karjeras atbalsta pasākumi.  Lai nodrošinātu pilnvērtīgu karjeras attīstības 

atbalstu Valmieras pilsētā, visās vispārizglītojošajās skolās un Valmieras tehnikumā strādā pedagogi –  

karjeras konsultanti. Papildus Valmieras tehnikumā kopš 2017.gada 1.augusta pilnas slodzes darbu 

strādā pedagogs – karjeras speciālists. VDMV un Vidzemes Augstskolā šobrīd pedagoga karjeras 

konsultanta, karjeras konsultanta vai karjeras speciālista nav. 6 Kopš 2012.gada sadarbībā ar Valsts 

izglītības attīstības aģentūru Valmiera ir iesaistījusies Karjeras nedēļas organizēšanā un pasākumu 

īstenošanā, kā arī Valmierā ir notikuši vairāki karjeras izglītības jautājumiem veltīti semināri.   

Valmieras pilsētā šobrīd nav identificēts neviens speciālists, kurš strādā vai var strādāt kādā 

no izglītības iestādēm kā karjeras konsultants, nodrošinot individuālās konsultācijas. No esošajiem 

pedagogiem karjeras konsultantiem, balsoties uz pieejamo informāciju, tikai viens plāno uzsākt 

studijas maģistra grāda un karjeras konsultanta kvalifikācijas iegūšanai. Tā kā karjeras konsultācijas ir 

pilnvērtīga karjeras attīstības atbalsta neatņemams elements, nepieciešams meklēt risinājumus un 

resursus, lai šo pakalpojumu Valmieras izglītojamajiem un studējošajiem nodrošinātu.7 

                                                           
6,4 Valmieras karjeras attīstības atbalsta stratēģija, 2017 
(http://www.valmiera.lv/images/userfiles/Dokumenti/Karjeras_atbalsta_strategija_Valmiera_2017.pdf ) 
7 Valmieras karjeras attīstības atbalsta stratēģija, 2017 
(http://www.valmiera.lv/images/userfiles/Dokumenti/Karjeras_atbalsta_strategija_Valmiera_2017.pdf 

http://www.valmiera.lv/images/userfiles/Dokumenti/Karjeras_atbalsta_strategija_Valmiera_2017.pdf
http://www.valmiera.lv/images/userfiles/Dokumenti/Karjeras_atbalsta_strategija_Valmiera_2017.pdf


  Arī NVA karjeras speciālisti nodrošina iespēju ikvienam jaunietim ar testu un aptauju 

palīdzību rast atbildes uz jautājumiem, kas ir svarīgi jaunieša profesionālajā izvēlē. NVA piedāvā 

iespēju iepazīties arī ar darba tirgus prognozēm, kā arī iepazīties ar dažādām profesijām un izglītības 

iespējām. 

Jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā un nemācās, ir iespēja izmantot 
projekta “Jauniešu garantija” piedāvātās iespējas. “Jauniešu garantijas” pasākumu mērķis ir sekmēt 
jauniešu bezdarbnieku pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu 
prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskās pieredzes iegūšanu 
darbavietā. Katram jaunietim ar profilēšanas metodes palīdzību tiek noteikti tieši viņam 
nepieciešamie nodarbinātības vai apmācību pasākumi, kas sekmēs viņa konkurētspēju darba tirgū. 

“Jauniešu garantijas” projektā iekļautās mācību programmas nodrošina praktisko apmācību 
iespējas, un atsevišķās programmās notiek arī darba vidē balstītas mācības. “Jauniešu garantijas” 
audzēkņi jau mācību laikā nonāk darba tirgū – iestādēs un uzņēmumos – un reālajā darba vidē 
iepazīst un izmēģina profesijai nepieciešamās prasmes. 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām realizē projektu 

“Proti un dari!”, kura laikā 15 līdz 29 gadus veciem jauniešiem, kuri nestrādā un nemācās, piedāvā 

dalību dažādās aktivitātēs, lai viņus iesaistītu jebkāda veida izglītībā vai darba tirgū. Šādā projektā ir 

iespēja piedalīties arī Valmieras jauniešiem. VPP šī projekta ieviešanu uztic Valmieras 2.vidusskolai 

(turpmāk – V2V), no 2017.gada februāra, visas aktivitātes tiek plānotas un norisinās struktūrvienībā 

Vakara (maiņu) vidusskolā. 

Lai palīdzētu un atbalstītu mazos un vidējos Latvijas uzņēmumus, kuriem ir interesantas un 
inovatīvas biznesa idejas, Valmierā darbojas Biznesa un inovāciju inkubators. 

Pēc VJC “Vinda” veiktās jauniešu aptaujas, aptaujātie respondenti (87 % jeb 304) uzskata, ka 

zina, kas ir uzņēmējdarbība un no tiem 67 % (235) jauniešu labprāt vēlētos būt uzņēmējs vai 

uzņēmuma vadītājs (attēls Nr.7), bet 33 % (114) respondentu sevi ar šo jomu nesaista. 13 % (46) 

aptaujāto respondentu nezina, kas ir uzņēmējdarbība. 

 

7.attēls. Jauniešu viedoklis par sevi kā uzņēmuma vadītāju. 

Uz jautājumu “Kādā nozarē vēlētos savu uzņēmumu?” – atbildes ir ļoti dažādas, proti, 

pasākumu organizēšana, radošās industrijas, māksla, dizains, mode, multimediji, reklāma, 

nekustamie īpašumi, informāciju tehnoloģijas, ēdināšana un viesmīlība, sports, tieslietas, lauku 

tūrisms, mūzika, zobārstniecība, skaistumkopšana, ražošana, ķīmija, medicīna, grāmatvedība, 

fizioterapija.  

  



8. Jauniešu veselība un veselīgs dzīvesveids 
 

Veselīgs dzīvesveids ir viens no būtiskākajiem ekonomiskās un sociālās attīstības 
priekšnosacījumiem pilsētā, tādēļ nozīme ir pilsētas sporta infrastruktūrai un iedzīvotāju iesaistei 
dažādos sporta veidos un aktīvās atpūtas nodarbēs. 

VPP Sociālo lietu pārvaldē izveidota amata vieta – speciālists veselības veicināšanas 
jautājumos, ar kuru notiek aktīva sadarbība ar pašvaldības iestāžu struktūrvienībām dažādu 
veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumu risināšanā. 

Arī izglītības iestādes veicina veselīgu dzīvesveidu, organizējot skolu sporta dienas, talkas un 
seminārus, ierīkojot zaļās klases un riteņu novietnes. Vairākas VII aktīvi iesaistās un ir saņēmušas 
veselību veicinošas skolas nosaukumu. Latvijas Ekoskolas diplomu ar Zaļo karogu ir saņēmusi V2V, 
VVV, ViA, kā arī pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”. Zaļais karogs apliecina, ka šīs izglītības 
iestādes parādījušas ilgstošus un izcilus panākumus vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā. 
Sadarbībā ar pašvaldības speciālistu veselības veicināšanas jautājumos, veikta skolu ēdināšanas 
speciālistu, medmāsu, veselības mācības skolotāju apmācība veselīga uztura un veselīgas 
ēdināšanas veidošanā skolu ēdnīcās.  

Valmieras pilsētā darbojas  ģimenes ārstu, ginekologu, ārstu - speciālistu prakses, kuras 
piedalās jauniešiem draudzīgu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā. Valmieras Veselības 
centrs (turpmāk – VVC) rūpējas arī par ViA studentiem un piedāvā veselības problēmu gadījumā 
apmeklēt ģimenes ārstus un speciālistus. Valmierā strādājošās ģimenes ārstu prakses, pamatojoties 
uz līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, bērnus un jauniešus vecumā līdz 18 gadiem apkalpo bez 
maksas. Valmierā strādājošie ģimenes ārsti, speciālisti piedalās Pasaules tuberkulozes, Astmas, 
Hipertensijas, Diabēta, Pasaules sporta un Veselības dienām veltītajos pasākumos. 

Valmierā tiek organizēti dažādi slimību profilakses pasākumi jauniešiem, piemēram, 
„Drošības nedēļas”, Starptautiskā AIDS diena, „Drošs, vesels un radošs Valmierā”. 

VPP Sociālo lietu pārvaldē pieejamas bezmaksas sociālo darbinieku un psihologa 
konsultācijas. Bezmaksas psihologu, sociālo pedagogu un medmāsu konsultācijas jauniešiem 
nodrošina arī VII. VII strādā medicīnas māsas, kuras nodarbojas ar slimību profilakses un veselības 
veicināšanas jautājumiem, nepieciešamības gadījumā aktīvi sadarbojoties ar pašvaldības speciālistu 
veselības veicināšanas jautājumos un ģimenes ārstu praksēm. 

Valmierā tiek organizēti informatīvie pasākumi jaunajām māmiņām. Sadarbībā ar 
pašvaldības speciālistu veselības veicināšanas jautājumos un Slimību profilakses un kontroles centru 
regulāri saņemami izglītojoši materiāli Vidzemes slimnīcā (turpmāk – VS) par zīdīšanas veicināšanu, 
ginekoloģisko slimību profilaksi, ģimenes veselības jautājumiem. Ārstu prakses personāls regulāri 
nodarbojas ar jauno vecāku informēšanu veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos 
(pieejami informatīvie materiāli).  

Valmieras pilsētā veselīgu dzīvesveidu veicina arī dažādas sporta NVO, Valmieras Bērnu 
Sporta skola, kā arī Vidzemes Olimpiskais centrs. 

  



Valmieras pilsētas Jaunatnes politikas rīcības virzieni 2018.-2020.gadam 
 

1. Darba ar jaunatni sistēmas uzlabošana 

Mērķis Uzdevumi Atbildīgais, 
Iesaistītie 
partneri 

Iznākuma 
rezultatīvie 
rādītāji 

Uzlabot 
sistēmu 
darbam ar 
jaunatni 

1. Sekmēt  Valmieras Jauniešu 
domes dalībnieku skaita 
pieaugumu, veicot 
mērķauditorijas uzrunāšanu un 
sekmējot plašāku informācijas 
pieejamību pilsētvidē 

JLS, VII, NVO, 
jauniešu 
organizācijas 
 

VJD dalībnieku 
skaita 
pieaugums, 
aktīvi darbojas 
10 – 15 jaunieši 

 2. Veidot vienotu informācijas 
platformu Valmieras jauniešu 
organizācijām 

JLS, NVO, 
jauniešu 
organizācijas 

Izveidota 
vienota 
informācijas 
platforma 
sociālajā portālā 

facebook.com 
par 
notiekošajiem 
pasākumiem, 
konkursiem un 
iespējām 
jauniešiem 
Valmierā 

 3. Pilnveidot darbā ar jaunatni 
iesaistīto personu profesionālo 
kompetenci, nodrošinot 
neformālās izglītības apmācības, 
seminārus, pieredzes apmaiņas 
braucienus un dalību konferencēs 
jaunatnes nozarē 

VJC “Vinda” JLS, 
VPP, JLKK, IP, 
NVO 

30 jaunatnes 
jomas darbinieki 
un NVO 
pārstāvji 
devušies 3-5 
pieredzes 
apmaiņas 
braucienos. 
15 nozares 
speciālisti 
piedalījušies 6-
10 konferencēs 
un 10- 15 
semināros, 
gūstot jaunas 
zināšanas, lai 
sekmētu darbu 
ar jauniešiem 
savā ikdienas 
darbā 

 

  



2. Uzņēmējdarbības attīstīšana 

Mērķis Uzdevumi Atbildīgais, 
Iesaistītie 
partneri 

Iznākuma 
rezultatīvie 
rādītāji 

Veicināt 
jauniešu iesaisti 
uzņēmējdarbībā 

1.Veicināt informācijas 
pieejamību jauniešiem par 
uzņēmējdarbības iespējām 
Valmierā, organizējot tikšanās ar 
uzņēmējiem, pilnveidojot 
informatīvo atbalstu jauniešiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanā 

JLS, VJC 
“Vinda”, VPP, 
NVO, Valmieras 
Attīstības 
aģentūra, 
uzņēmēji 

Notikušas  4-6 
apmācības un 
informatīvi 
pasākumi 
jauniešiem  par 
uzņēmējspēju 
attīstīšanu, 
organizētas 8 
tikšanās ar 
uzņēmējiem, 
SMU skaita 
pieaugums 

 2.Veicināt jauniešu interesi par 
uzņēmējdarbību, organizējot 
neformālās tikšanās ar 
iedvesmojošiem Latvijas 
profesionāļiem, speciālistiem un 
uzņēmējiem 

JLS, VJC 
“Vinda”, VPP, 
NVO, Valmieras 
Attīstības 
aģentūra, 
uzņēmēji un 
radošas 
personības 

Notikušas 8 
tikšanās ar 
uzņēmējiem, 3 
forumi (katru 
gadu 1) un citi 
pasākumi par 
uzņēmējdarbības 
tēmu  

 

3. Jauniešu iniciatīvas sekmēšana 

Mērķis Uzdevumi Atbildīgais, 
Iesaistītie 
partneri 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

Veicināt 
jauniešu 
iniciatīvu 

1.Veicināt jauniešu ideju 
ģenerēšanu, organizējot diskusiju 
vakarus 

JLS, VJC 
“Vinda”, VJD 

Reizi ceturksnī notikuši 
diskusiju 
vakari/radošās 
darbnīcas, tiek 
uzklausītas jauniešu 
idejas 

 2.Sekmēt un nodrošināt jauniešu 
iesaisti apmācībās par ideju 
ģenerēšanu, radošuma attīstīšanu, 
projektu rakstīšanu 

JLS, VJC 
“Vinda”, VPP 
Valmieras 
Attīstības 
aģentūra 

Notikušas 12 
apmācības jauniešiem 
par sevis 
pilnveidošanu un 
personības attīstīšanu  

 3.Nodrošināt informācijas 
pieejamību par piedalīšanos 
konkursos un projektos 

JLS, VIP, VII Izsūtīta informācija 
jauniešiem e-pastos, e-
klasē par apmācību un 
konkursu iespējām, 
ievietota informācija 
www.vinda.valmiera.lv 
, www.valmiera.lv, 

http://www.vinda.valmiera.lv/
http://www.valmiera.lv/


facebook.com lapās –
pasākumi, konkursi, 
iespējas jauniešiem 
Valmierā, VJC “Vinda”, 
Valmieras Jauniešu 
dome 

 4.Organizēt jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursus 

JLS, JLKK, VNF, 
Valmieras 
Attīstības 
aģentūra, VJD 

Reizi gadā izsludināta 
pieteikšanās jauniešu 
iniciatīvu projektu 
konkursam, kurā 
atbalstītas 3 -5 
jauniešu idejas 

 

4. Līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos 

Mērķis Uzdevumi Atbildīgais, 
Iesaistītie 
partneri 

Iznākuma 
rezultatīvie 
rādītāji 

Veicināt 
jauniešu 
līdzdalību 
lēmumu 
pieņemšanas 
procesos 
jaunatnes 
politikā 

1.Veicināt jauniešu iesaisti 
Jaunatnes lietu konsultatīvajā 
komisijā 

JLS, JLKK, VJD, 
AISEC, ViA, VII, 
VNF  

Reizi ceturksnī 
notikušas JLKK 
sanāksmes, 
kuras apmeklē 
un iesaistās arī 
jauniešu 
organizāciju 
pārstāvji 

 2. Sekmēt jauniešu un deputātu 
savstarpējo komunikāciju un 
informācijas apmaiņu, organizējot 
neformālus pasākumus un 
tikšanās 

JLS, VJD, VPP Notikuši 6 
pasākumi un  
tikšanās 
jauniešiem kopā 
ar deputātiem  

 3.Nodrošināt jauniešu 
iesaistīšanos apmācībās, 
semināros un konferencēs par 
jauniešu politisko līdzdalību 
vietējā, nacionālā un ES līmenī 

JLS, VII Informēti  400-
600 jaunieši par 
politisko 
līdzdalību 
vietējā, 
nacionālā un 
starptautiskā 
līmenī, par 
iespējām šajā 
nozarē. Iesaistīti 
150 jaunieši 
apmācībās, 
semināros un 
konferencēs 

 

  



Uzraudzības sistēma 
 

Valmieras pilsētas Jaunatnes politikas attīstības programmu 2018. – 2020. gadam nodrošina 

Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, institūcijām, biedrībām un 

nodibinājumiem, speciālistiem, kas veic darbu ar jaunatni un Valmieras pilsētā dzīvojošiem 

jauniešiem.  

Izvirzīto mērķu sasniegšanu koordinē jaunatnes lietu speciālists un Jaunatnes lietu 

konsultatīvā komisija. Noslēgumā tiek apkopota informācija – indikatoru rādītāji un tiek veikta 

analīze par rezultātiem. 

 

 


