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TERMINU SKAIDROJUMS
Jaunatnes politika

Mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas
jomās, kas veicina jauniešu kā sabiedrības locekļu
pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos
sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Jaunietis

Saskaņā ar Jaunatnes likumu, jaunietis Latvijā ir
persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Jaunatnes lietu speciālists

Persona, kas plāno, veic un koordinē darbu ar
jaunatni.

Jaunatnes darbinieks

Speciālists, kurš atbilstoši savai profesionālajai
kompetencei sekmē jauniešu attīstību un integrāciju
sabiedrībā notiekošajos procesos.

Darbs ar jaunatni

Uz jauniešiem vērsts plānotu un praktisku pasākumu
kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes
uzlabošanos.

Jaunatnes lietu konsultatīvā Pašvaldības veidota padomdevēja institūcija, kuras
komisija
mērķis ir veicināt saskaņotu pašvaldības jaunatnes
politikas izstrādi un īstenošanu. Tās sastāvā visbiežāk
iekļauj pašvaldības speciālistus, kuri veic darbu ar
jaunatni, un jaunatnes organizāciju, iniciatīvu grupu
un valsts pārvaldes iestāžu teritoriālo struktūrvienību
pārstāvjus.
Jauniešu centrs

Viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas
instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar
jaunatni sastāvdaļām. Vieta, kur jauniešiem ar
dažādām iespējām tiek izveidota draudzīga, atvērta un
atbalstoša vide, kā arī veicināta sadarbība starp
jaunatnes
politikas
īstenošanā
iesaistītajām
personām.

Jaunatnes organizācija

Reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kam statūtos
viens no darbības mērķiem ir darbs ar jaunatni,
jauniešu iniciatīvu un līdzdalības lēmumu pieņemšanā
un sabiedriskajā dzīvē veicināšana, vismaz divas
trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši, pārvaldes
institūcijās nodrošināta jauniešu līdzdalība.

Jauniešu līdzdalība

Jauniešiem ir tiesības piedalīties jaunatnes politikas
4

Nīcas novada stratēģija darbam ar jaunatni 2016. - 2023. gadam

izstrādē un īstenošanā, lēmumu pieņemšanas procesā
un līdzdarboties dažādās sabiedriskās aktivitātēs,
organizācijās un pasākumos.
Neformālā izglītība

Papildina formālo izglītību; neformālās izglītības
mērķis ir sniegt zināšanas, veidot prasmes, iemaņas
un attieksmes, kā arī veicināt jauniešu vispusīgu
attīstību un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē.

Interešu izglītība

Personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju
īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās
izglītības, kā arī saturīga brīvā laika pavadīšanas
iespēja ārpus formālās izglītības, 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.

Ikdienējā mācīšanās

Prasmes un iemaņas, ko jaunietis gūst no apkārtējās
vides,
grāmatām,
cilvēkiem,
ģimenes
un
socializēšanās.

Jauniešu brīvprātīgais darbs

Orientēts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina
viņu zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju
attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu.

Pieredzes apmaiņa

Veids, kā tiek apzināta citu pieredze līdzīgu mērķu
sasniegšanā dažādās vidēs.
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SAĪSINĀJUMI

NJC – Nīcas jauniešu centrs
JLKK – Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
JLS – Jaunatnes lietu speciālists
NND – Nīcas novada dome
PIC – Pieaugušo izglītības centrs
KN – kultūras nams
VSK - vidusskola
PSK – pamatskola
PII – Pirmsskolas izglītības iestāde
BJC – bērnu un jauniešu centrs
SD – Sociālais dienests
SV – skolēnu valde
JO – jaunatnes organizācija
NVO – nevalstiskās organizācijas
JSPA – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
LR – Latvijas Republika
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
NVA – Nodarbinātības Valsts Aģentūra
ES – Eiropas Savienība
EBD – Eiropas brīvprātīgais darbs
SVID - stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt stiprās puses, vājās
puses, iespējas un draudus
NEET jaunieši - ar NEET apzīmē jauniešus, kas nemācās un nestrādā
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IEVADS
Jaunieši ir viena no sabiedrības aktīvākajām daļām - mūsu nākotnes garants un
Latvijas valsts izaugsmes turpinājums.
Nīcas novada devīze ir „Dzīvesvieta un pietura laimīgam cilvēkam”. Kas vajadzīgs
Nīcas novada jaunietim, lai viņš savā novadā justos laimīgs?
Nīcas novada pašvaldība, pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5. panta pirmo daļu,
pilnvērtīgi pilda savas funkcijas valsts jaunatnes politikas īstenošanā. Iepriekš
minētais dokuments nosaka, ka pašvaldības kompetencē ir plānot darbu ar jaunatni,
izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentus, kuru izstrādē
līdzdarbojas vietējie jaunieši, iesakot savas idejas pašvaldības jaunatnes politikas
vīzijai, prioritātēm vai uzdevumiem, kas ilgtermiņā tieši ietekmēs jauniešu ikdienu un
viņu aktivitātes pašvaldībā.
Nīcas novada stratēģija darbam ar jaunatni 2016. - 2023. gadam ir pirmais
jaunatnes lietu plānošanas dokuments novadā. Tas ir būtisks pamats, uz kā būvēt
jaunatnes jomas attīstību Nīcas novadā.
Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni 2016. - 2023. gadam darba
uzdevumā paredzēts, ka dokuments tiek izstrādāts divos posmos. Pirmais posms
paredz esošās situācijas raksturojumu un analīzi, savukārt, otrais posms jeb
stratēģiskā daļa sevī ietver stratēģijas vīziju, galvenā mērķa un uzdevumu definēšanu,
stratēģijas prioritāro jomu noteikšanu, rīcības programmas izstrādi, secinājumus un
rekomendācijas turpmākai jaunatnes politikas attīstībai un aprakstu par stratēģijas
ilgtspēju un ieviešanu.
Stratēģijas vīzija: Nīcas novadā dzīvo uzņēmīgi, izglītoti un pilsoniski atbildīgi
jaunieši, kas iesaistās savas dzīves veidošanā.
Veiksmīgi realizējot stratēģijas rīcības programmu, Nīcas novads jauniešiem būs
draudzīga un pievilcīga vieta, lai attīstītu uzņēmējdarbību un lietderīgi pavadītu brīvo
laiku, iesaistītos sabiedriskajos procesos, dibinātu ģimeni un izvēlētos Nīcas novadu
par savu dzīves vietu.
Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni galvenais mērķis ir uzlabot jauniešu
dzīves kvalitāti novadā visās prioritārajās jomās - jauniešu līdzdalības, sociālās
iekļaušanas, izglītības un apmācības, nodarbinātības un uzņēmējdarbības, veselības
un labklājības jomās.
Stratēģijas uzdevumi:
1. Izpētīt vispārējo situāciju jaunatnes jomā;
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2. Noskaidrot jauniešu vajadzības (organizēt izbraukuma diskusijas un veikt
jauniešu anketēšanu);
3. Izstrādāt rīcības plānu 2016. - 2023. gadam, ņemot vērā prioritārās jomas.
Nīcas novada stratēģija darbam ar jaunatni ir izstrādāta saskaņā ar Latvijas
Republikas Jaunatnes likumu, Latvijas Republikas Jaunatnes politikas
pamatnostādnēm 2009. – 2018. gadam un likumu „Par pašvaldībām”.
Stratēģijas īstenošanā un pilnvērtīgā tās realizēšanā ir iesaistītas pašvaldības
iestādes un struktūrvienības, Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija un jaunatnes lietu
speciāliste.
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STRATĒĢIJAS NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS
Latvijā pakāpeniski attīstās izpratne par jaunatnes politiku kā pilsoniskās
sabiedrības un demokrātijas politikas jomu. Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību
kopums, kas veicina jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību
un iekļaušanos sabiedrībā. Jaunatnes politikas īstenošanu ietekmē daudzi aspekti, jo
jauniešu dzīve ir saistīta ar lielāko daļu valsts politikas jomām, tāpēc tā ir izteikta
starpnozaru politika.1
Ir būtiski noteikt prioritātes jaunatnes politikas attīstībai novadā un, kā iepriekš
minēts, nepieciešams noteikt mērķtiecīgas darbības, lai uzlabotu jauniešu dzīves
kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā
dzīvē, atbalstot darbu ar jaunatni un nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna
uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai
un attīstot pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu 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.2

1

2

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/7479.html
Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. -2018.gadam
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1.attēls. Jaunatnes darbā iesaistītās institūcijas3
Pašvaldības kompetenci Izglītības jomā nosaka Jaunatnes likums, kas paredz to,
ka pašvaldības, 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.
Nīcas novada attīstības programmā 2014. - 2020. gadam kā viens no attīstības
mērķiem ir definēta ilgtspējīga kopienas sociālā un ekonomiskā izaugsme, veidojot
komfortablu, sakārtotu un ģimenēm draudzīgu dzīves vidi, saglabājot novada unikālo
kultūrvēsturisko mantojumu un nodrošinot novada iedzīvotājiem nepieciešamos
pakalpojumus un darba iespējas. No mērķa izrietošās prioritātes pamatpakalpojumu attīstība un novada ciemu vides un infrastruktūras pilnveide paredz pasākumus, kas sekmētu jauniešu palikšanu vai atgriešanos uz dzīvi novadā,
veicinātu viņu profesionālo kompetenci.
Kā viens no izaicinājumiem, ar ko saskaras Nīcas novads, ir sabiedrības
novecošanās un augstā demogrāfiskā slodze, kā rezultātā ir prognozējams jauniešu
skaita samazinājums, mazāki nodokļu ieņēmumi. Tāpat attīstības dokumentā
3

IZM, http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/7479.html
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konstatēts, ka lielu daļu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju (t.sk. jauniešus) neapmierina
darba iespējas un darba samaksa novadā, kā rezultātā viņi meklē darbu ārpus novada
un nereti arī pārceļas uz dzīvi citviet. Tādējādi izaicinājums ir atbilstošas kvalifikācijas
darbaspēka trūkums novadā.
Ņemot vērā šo apstākli, attīstības programmas rīcību un investīciju plānā noteikti
vairāki rīcību virzieni un tiem pakārtoti investīciju projekti, kas sekmētu jauniešiem
nozīmīgu pakalpojumu un infrastruktūras attīstību novadā, kā piemēram, izglītības
pakalpojumu, dažādām interesēm atbilstošu kultūras, sporta un atpūtas iespējas un
pieejamību, jaunu un esošo jauniešu centru attīstību visā novada teritorijā. Attīstības
programmas izstrādes gaitā konstatēts, ka nepieciešama Nīcas novada stratēģijas
darbam ar jaunatni izstrāde, kas padziļinātāk skaidrotu attīstības tendences
jaunatnes jomā, jauniešu vajadzības, ļautu spriest par konkrētām rīcībām, kas
sekmētu jauniešu palikšanu novadā.4

4

Nīcas novada attīstības programma 2014.-2020. gadam
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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKTUROJUMS UN ANALĪZE
Lai veiktu esošās situācijas raksturojumu un analīzi jaunatnes jomā Nīcas novadā,
nepieciešams iepazīties ar novada vispārējo informāciju, izpētīt iedzīvotāju skaita
statistikas datus (tai skaitā jauniešu īpatsvaru), kā arī iepazīties ar novada iestāžu un
struktūrvienību darbu un to piedāvājumu jauniešiem.
Nīcas novads izveidots 2009. gadā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros,
apvienojot Nīcas un Otaņķu pagastus. Novada kopējā teritorija ir 35,1 tūkst. ha.
Novadā ir deviņi ciemi – Nīca, Grīnvalti, Pērkone, Bernāti, Jūrmalciems, Klampju
ciems, Kalnišķi, Rude un Otaņķi. Nīcas novada administratīvais centrs ir Nīca. Nīcas
novads ir īpašs dabas apstākļu daudzveidības ziņā – atklāta jūra (24 km jūras robeža),
smilšaina jūras pludmale, kāpas, pārpurvotas teritorijas, kā arī nosusinātas
lauksaimniecības zemes, polderi, kanāli, mazo upju tīkls, mežu masīvi. Lielākās
ūdenskrātuves novadā ir Liepājas ezers, Papes ezers, Bārtas upe, Toseles upe, Ječupe
un Otaņķes upe. Nīcas novadā ir piecas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas („Natura 2000”). Novada teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš A11
Liepāja – Lietuvas robeža. Attālums no Nīcas centra līdz Liepājas pilsētas robežai - 17
km, līdz galvaspilsētai Rīgai – 230 km.
Pēc statistikas datiem (uz 16.09.2015.) Nīcas novadā ir 3588 iedzīvotāji, no tiem
533 jaunieši, kas sastāda aptuveni 15 % no kopējā Nīcas novada iedzīvotāju skaita.

Saskaņā ar Jaunatnes likumu, jaunietis Latvijā ir persona vecumā no 13 līdz 25
gadiem, tāpēc ir būtiski apskatīt jauniešu skaitu tieši šajā vecuma grupā. Konkrētā
vecuma grupa ir arī šī dokumenta galvenā mērķauditorija.
Apskatot jauniešu skaita dinamiku, var novērot tendenci, ka ar katru gadu
jauniešu skaits Nīcas novadā samazinās. (2. attēls).

2. attēls. Jauniešu (vecumā no 13 – 25 gadiem) skaits Nīcas novadā
12
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Analizējot datus par jaundzimušo skaitu Nīcas novadā līdz 2010. gadam, var
prognozēt, ka nākotnē, stratēģijas īstenošanas periodā no 2016. – 2023. gadam,
jauniešu skaits novadā turpinās samazināties (3.attēls). Lai datus stabilizētu, ir svarīgi
plānot, kā piesaistīt jauniešus dzīvei novadā, kā sekmēt jauniešu atgriešanos novadā
pēc studiju beigšanas dažādās augstskolās, kā radīt labvēlīgus apstākļus jauniešiem,
ģimeņu dibināšanai.

3. attēls. Nīcas novada jauniešu skaita prognoze līdz 2023. gadam
Nīcas novadā darbu ar jaunatni no 2001. gada veic Nīcas Jauniešu centrs (NJC),
kas ir Nīcas novada domes administrācijas struktūrvienība un viens no Nīcas novada
domes darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem. Pašvaldība ir pretimnākoša
dažādām jauniešu iniciatīvām - 2014. gadā Nīcas novada pašvaldība tika nominēta
konkursa “Darbs ar jaunatni 2014” kategorijā “Jaunietim draudzīgākā pašvaldība”.
No 2011. gada Nīcas novadā darbojas Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
(JLKK), kuras uzdevums ir analizēt, vērtēt un izstrādāt priekšlikumus jaunatnes
politikas un stratēģijas veidošanai un īstenošanai Nīcas novadā. Komisijas
pienākumos ietilpst arī dažādu jauniešu pasākumu plānošana un organizēšana. Viens
no redzamākajiem komisijas darba rezultātiem ir tradicionālā novada Jauniešu diena,
kas novadā notiek no 2011. gada.
Nīcas jauniešu centrā strādā jaunatnes lietu speciāliste, kura 2015. gada 10.
novembrī ieguvusi apliecību par jaunatnes lietu speciālistu apmācību programmas
apgūšanu (IZM organizētas apmācības). Jaunatnes lietu speciālista darbu un ar
jauniešu dzīvi novadā saistītus jautājumus no 2012. gada koordinē Pieaugušo
izglītības metodiķe, kura ir domes izpilddirektora pakļautībā esošs darbinieks.
Pašvaldība, īstenojot darbu ar jaunatni Nīcas novadā, 2012. gadā, paredzot
finansējumu NJC budžetā, jauniešiem vecumā no 15 - 20 gadiem piedāvā darbu, kas
saistīts ar vides sakārtošanas un teritorijas labiekārtošanas darbiem vasaras
mēnešos. No 2014. gada pašvaldība šī mērķa īstenošanai sadarbojas ar
Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA). Sadarbība ar NVA veicināja vakanču skaita
palielināšanu, pagarināja darba attiecību ilgumu ar jauniešiem, kā arī nodrošināja
13
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100% darba vadītāja apmaksu. Strādājot, jaunieši gūst darba pieredzi, kā arī tā
viņiem ir laba iespēja nopelnīt savu pirmo algu. Paši jaunieši šo iespēju novērtē ļoti
atzinīgi.
1.1.

Nīcas jauniešu centrs (NJC)

2001. gadā Nīcā par Karalienes Juliānas fonda līdzekļiem tika izveidots Nīcas
jauniešu centrs (NJC). Centra izveidi un tā sākotnējo darbību koordinēja biedrība
„Jaunatnes demokrātijas skola”. NJC joprojām ir biedrības mājas. Pateicoties
biedrības dalībai dažādos ES projektos, NJC ir ticis nodrošināts ar materiāltehnisko
bāzi centra darbības uzlabošanai un attīstībai.
Jauniešu centra galvenais mērķis ir veicināt Nīcas novada jauniešu iniciatīvas,
viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Centra galvenie darbības
uzdevumi ir nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas un
sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās
izglītības, īstenojot dažādus neformālās un interešu izglītības pasākumus, projektus
un programmas.
Nīcas Jauniešu centru vidēji dienā apmeklē 35 bērni un jaunieši (NJC statistika).
Ziemas sezonā apmeklētāju skaits ir lielāks nekā vasarā. Vasarā liela daļa jauniešu
strādā, piedalās nometnēs vai pavada savu brīvo laiku, uzturoties ārpus telpām.
Jauniešu centrs regulāri organizē dažādus pasākumus, seminārus, kā arī piedalās
citu novadu un pilsētu organizētās aktivitātēs jauniešiem. Ir daudz tradicionālo
pasākumu, kuri tiek plānoti NJC ikgadējā aktivitāšu plānā. Katru gadu, plānošanā
iesaistot arī jauniešus, aktivitāšu plāns tiek pārskatīts un papildināts, veidojot jaunu
piedāvājumu (Jauniešu centrā organizētās aktivitātes 2014. gadā apskatāmas 2.
pielikumā). Galvenais priekšnoteikums – reizi mēnesī jauniešu centrā ir jānotiek kādai
lielai, centralizētai aktivitātei. Kā svarīgs aktivitāšu plāna sastādīšanas
priekšnosacījums ir arī iepriekšējo gadu pasākumu apmeklētība. Lielākā daļa NJC
pasākumu apmeklētāju un organizatoru ir tie jaunieši, kuri darbojas arī citās novada
iestādēs – skolas ārpusstundu pulciņos, mūzikas skolā, kultūras nama kolektīvos utt.,
tāpēc bieži nākas saskaņot grafikus, lai lielākie pasākumi nepārklātos un būtu
apmeklēti.
NJC infrastruktūra un materiāltehniskā bāze
NJC ir septiņas telpas - trīs aktivitāšu telpas jauniešiem, jaunatnes lietu
speciālistes kabinets, duša, tualete un koridors. Kopējā centra platība ir 139.7 kv.m.
Lai arī aktivitāšu telpas ir trīs, to daudzums skolas laikā ir nepietiekams, jo
apmeklētāju skaits ir liels un ar tendenci palielināties. Ņemot vērā lielo apmeklētāju
skaitu, arī inventārs strauji nolietojas, tāpēc regulāri jāveic ieguldījumi tā
atjaunošanā.
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NJC tehniskais nodrošinājums:
Mēbeles un interjera lietas: salokāmi galdi (10 gab.), krēsli (30 gab.), pufi – krēsli
(6 gab.), plaukti, rakstāmgalds, dīvāns, drēbju pakaramie, projektora ekrāns, žalūzijas
un velosipēdu statīvs.
Biroja tehnika: 4 brīvpieejas datori ar interneta pieslēgumu, 1 dators jaunatnes
lietu speciālistei, portatīvais dators, multifunkcionāls printeris, videokamera un
fotokamera, datorprogrammas MS Office 2010, divas austiņas, vienas datortumbiņas,
konsole Xbox 360 Wireless Controller, mājas kinozāle un projektors.
Sadzīves tehnika un elektropreces: elektriskā plītiņa, elektriskā krāsns,
radiotelefons, putekļu sūcējs, ledusskapis, divas elektriskās tējkannas un LED
televizors.
Sporta inventārs: divi galda tenisa galdi un to aprīkojums, divi novusa galdi un to
aprīkojums, galda futbols, volejbola bumba, futbola bumba un basketbola bumba.
NJC ir 15 dažādas galda spēles, kā arī 2 Xbox spēles. Lielākā daļa galda spēļu ir
nolietotas un zaudējušas apmeklētājos interesi, tāpēc būtu nepieciešams iegādāties
jaunas, un mūsdienīgas galda spēles.
NJC realizētie projekti
Līdz šim NJC ir realizēti dažādi projekti – gan infrastruktūras uzlabošanas un
pilnveidošanas projekti, gan apmaiņas projekti.
Nozīmīgākie piecgades projekti, kuri realizēti NJC:








2010. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā atklātajā projektu
konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
atbalstīts projekts „Aprīkojuma - 4 datoru iegāde, lai pilnveidotu Nīcas jauniešu
centra darbību”, kā rezultātā NJC papildināts ar 4 mūsdienīgiem un jaudīgiem
datoriem.
2012. gadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītais projekts
"Nīcas novada jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana", kura
ietvaros NJC izveidoja „Mediju studiju”, iegādājoties mūsdienīgas IT iekārtas –
fotoaparātu, videokameru, datoru ar foto un video apstrādes programmām.
2013. gadā tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
atbalstītais projekts "Nīcas jauniešu centra telpu rekonstrukcija”, kad Nīcas
jauniešu centrā tika paplašinātas telpas, pievienojot blakus esošo garāžu 50
kvadrātmetru platībā. Telpa tika pielāgota jauniešu centra vajadzībām un tajā
jaunieši tagad var rīkot dažādus pasākumus. Iepriekš Jauniešu centram bija vien
divas telpas.
2013. gadā tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
atbalstītais projekts “Multifunkcionālas telpas aprīkošana Nīcas novada
jauniešiem”, kad izremontētā telpa tika aprīkota ar dažādām mēbelēm, galda
15
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tenisa galdiem, novusa galdiem, mājas kinozāli, portatīvo datoru, stacionāro
datoru, projektoru un multifunkcionālu printeri.
No 2013. gada 10. aprīļa NJC ir tiesīgs uzņemt brīvprātīgos no Eiropas. 2014. gada
1. oktobrī tika uzsākta programmas “Erasmus+”, projekta “All Together”
īstenošana sadarbībā ar bērnu un jauniešu biedrību “Liepājas Jaunie Vanagi”. Tā
ietvaros Jauniešu centrā strādāja divi Eiropas brīvprātīgie – Gabriel Fesenmayr
(Vācija) un Begonja Miguel Bartolome (Spānija). Projekts ilga no 2014. gada 1.
oktobra līdz 2015. gada 31. maijam. 2016. gada pavasarī plānots iesniegt nākamo
projekta pieteikumu un piesaistīt NJC jaunus brīvprātīgos.

Kopš 2013. gada Nīcas novada dome rīko pašvaldības projektu konkursu, kurā var
startēt ne tikai oficiāli reģistrētas biedrības, bet arī interešu grupas/kopas. Divus
gadus šajos projektu konkursos ir piedalījušies arī NJC aktīvie jaunieši, kas vērtējams
kā pozitīvs jauniešu līdzdalības elements novadā. Projektu rezultātā Jauniešu centrā
iegādāts LED televizors, bet Nīcas fitnesa zālē „Bruņnesis” - jauna skaņu aparatūra.
Pasākumi jauniešu informēšanai
Lai informētu jauniešus par tiem aktuāliem pasākumiem, konkursiem u.t.t.,
nepieciešams izmantot dažādus informācijas kanālus, jo informācijas iegūšanas veids
jauniešu vidū ir ļoti dažāds.
Jaunatnes lietu speciāliste regulāri publicē jauniešiem aktuālu informāciju
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Nīcas Novada Vēstis”, ko reizi mēnesī bez
maksas saņem katra novada teritorijā dzīvojošā ģimene. Izdevums pieejams arī
novada mājas lapā. Pašvaldības mājas lapā www.nica.lv jauniešiem aktuālā
informācija tiek ievietota sadaļā „sabiedrība”, kas ir sasaistīta ar NJC mājas lapu
www.njc.lv. Šo mājas lapu administrē jaunatnes lietu speciāliste. Mājas lapā ir
iespējams apskatīt pasākumu fotogaleriju, regulāri tiek publicētas jaunākās ziņas, ir
aptauja, tāpat mājas lapā redzamas arī ziņas, kas tiek publicētas NJC
www.twitter.com kontā u.c.
Internets nenoliedzami ir visur esošs komunikācijas revolūcijas vadonis. Ciparu
pasaule ir mainījusi komunikāciju starp organizācijām un ar daudzajām ar tām
saistītajām sabiedrībām.”5 Ikdiena vairs nav iedomājama bez interneta un ar tā
saistītajām iespējām. Tā kā attīstoties tehnoloģijām, jauniešiem ir brīvi pieejams
internets un ir liela interese par sociālajiem tīkliem, arī Jauniešu centram tajos ir
izveidoti profili, lai varētu nodrošināt efektīvāku komunikāciju ar bērniem un
jauniešiem, kā arī citiem interesentiem. NJC ir izveidots profils vietnē
https://twitter.com/Nica_youth. Šajā lapā NJC (statistika uz 28.12.2015.) ir 404
“sekotāji”, kuri regulāri redz NJC ievietotās ziņas, tāpat jaunatnes lietu speciāliste arī
“retvīto” citu organizāciju sniegto informāciju, kas varētu būt saistoša Nīcas novada
jauniešiem.
Vēl
Jauniešu
centra
lapa
ir
izveidota
vietnē
5

Katlips, M.S., Senters, H.A., Brūms, M.G., Sabiedriskās attiecības, Rīga: Avots, 2002., 393.lpp
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https://www.facebook.com/nicasjauniesucentrs. Šajā lapā NJC ir 173 “like”
(statistika uz 28.12.2015) jeb 173 cilvēki seko Jauniešu centra ievietotajai
informācijai. Šajās lapās regulāri tiek publicēta bērniem un jauniešiem aktuāla
informācija: plānotie un aizvadītie pasākumi NJC, pieņemtie domes lēmumi, kas skar
jauniešus, tāpat tiek ievietota informācija par citu jauniešu organizāciju rīkotajiem
pasākumiem, informācija, ko sniedz Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra u.c.
Regulāri notiek sadarbība ar reģionālajiem preses izdevumiem “Kurzemes Vārds”,
“Kursas Laiks”, kā arī reģionālajiem ziņu portāliem www.liepajniekiem.lv un
www.rekurzeme.lv .
Gadījumos, kad NJC rīko pasākumus, tiek izvietotas arī afišas - NJC, Nīcas kultūras
namā un Nīcas vidusskolā. Būtu vairāk jādomā, kā informāciju nodot arī citur novadā
dzīvojošiem jauniešiem.
1.2.

Nīcas vidusskola

Pamatizglītības un vidējās izglītības apguves iespējas Nīcas novadā nodrošina
Nīcas vidusskola. Skola īsteno pamatizglītības programmu un vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā virziena programmu. 10. - 12. klases skolēni sadarbībā ar
Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju (LUMA) papildus var
piedalīties projektā „ESI LĪDERIS” un apgūt programmu „Komerczinības vidusskolā”.
Skolas vīzija: Nīcas vidusskola ir lauku vidusskola, kura piedāvā konkurētspējīgu
izglītību, akcentējot skolēnu un skolotāju personības un radošo spēju attīstību.
Skolas mērķis: radīt tādus apstākļus, lai veicinātu to vērtību, attieksmju un
prasmju attīstīšanu, kas nepieciešami humānas, atklātas, demokrātiskas sabiedrības
radīšanai un uzturēšanai.
Skolas prioritātes 2015./2016. mācību gadā:
1. Novada vidusskolas statusa nostiprināšana;
2. Skolēnu motivācijas sekmēšana jēgpilnam mācību darbam;
3. Skolēnu interešu izglītības akcentēšana saturīgai brīvā laika pavadīšanai
un izpratnei par veselīgu, atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās;
4. Skolas fiziskās vides labiekārtošana un materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana;
5. Daudzpusīgas sadarbības veicināšana ar izglītības procesā iesaistītiem
partneriem.
2012./2013. mācību gadā vidusskolā mācījies 221 skolēns, 2013./2014. mācību
gadā 208 skolēni, 2014./2015. mācību gadā 209 skolēni, bet 2015./2016. mācību
gadā ir 199 skolēni (skolēnu skaits no 2012. līdz 2015. gadam attēlots 4. attēlā). Var
17
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1.klase

2.klase

3.klase

4.klase

5.klase

6.klase

7.klase

8.klase

9.klase

10.klase

11.klase

12.klase

secināt, ka skolēnu skaitam skolā ir tendence samazināties un ir jādomā, kā piesaistīt
skolēnus, lai nākotnē spētu saglabāt vidusskolas statusu.

Kopā

2012./2013.m.g.

16

18

16

19

15

20

18

21

24

19

12

23

221

2013./2014.m.g.

21

15

15

16

17

15

20

18

23

18

19

11

208

2014./2015.m.g.

22

21

15

15

15

17

16

20

18

15

16

19

209

2015./2016.m.g.

21

21

21

15

13

15

16

17

18

13

13

16

199

4. attēls. Skolēnu skaits Nīcas vidusskolā no 2012. gada līdz 2015. gadam
Visos mācību priekšmetos tiek nodrošinātas individuālā darba nodarbības.
Veiksmīgi darbojas atbalsta personāls – skolas psihologs, logopēds, sociālais
pedagogs, bibliotekārs, medmāsa. Ar novada domes atbalstu 1. – 4. klašu skolēniem
mācību vielu palīdz apgūt skolotāja palīgs. Sākumskolas skolēniem ir pagarinātās
dienas grupas nodarbības un rotaļu grupa. Skolēniem tiek nodrošinātas koriģējošās
vingrošanas nodarbības.
Skolā strādā augsti kvalificēti pedagogi, palielinās pedagoģijas maģistru skaits.
Skolēniem ir labi sasniegumi gan starpnovadu, gan Kurzemes reģiona olimpiādēs,
konkursos un sporta sacensībās. Ir gūti panākumi valsts mēroga olimpiādēs,
konkursos un sporta sacensībās. Tāpat skolēni guvuši arī panākumus interešu
izglītībā.
Nīcas vidusskolas skolēniem tiek piedāvāts iesaistīties sportiskās aktivitātēs,
mākslinieciskajā pašdarbībā un citās interešu izglītības programmās: skolā ir divi
vokāli instrumentālie ansambļi, 1. - 4. klašu koris, 5. - 12. klašu koris, vairāki vokālie
ansambļi, vispārējās fiziskās sagatavotības treniņi, vokālā studija, āra dzīves un
patriotiskās audzināšanas pulciņš, Nīcas vidusskolas vēstures izpētes pulciņš, velomoto pulciņš, riteņbraucēju pulciņš, tautas dejas un līnijdejas, kulinārijas, mākslas
pulciņš.
Skola regulāri organizē dažādus pasākumus, tradicionālie svētki - Zinību diena,
Adaptācijas diena, Olimpiskā diena, Miķeļdiena, Tēvzemes svētki, „Gunāra balva”
Ziemassvētkos, Pavasara svētki ar vecvecākiem, Sporta diena, Lieldienas, „Pēdējā
zvana” svētki, izlaidums u.c. Domājot par skolēnu karjeras izglītību, uz skolu tiek
aicināti dažādi sabiedrībā zināmi cilvēki, notiek pasākumi karjeras izglītībā. Tiek
organizēti starpnovadu pasākumi, arī mācību priekšmetu olimpiādes, skolēni
iesaistījušies makulatūras, bateriju, PET pudeļu vākšanas akcijās, atbalstījuši Lielās
talkas pasākumus, Muzeju nakts pasākumus u.c.
Nīcas vidusskolā darbojas skolēnu valde (SV). SV ir brīvprātīga 5. - 12. klašu
skolēnu grupa, kas sanāk kopā, lai veidotu skolas dzīvi interesantāku un
pilnvērtīgāku. SV darbu konsultē direktores vietniece audzināšanas darbā. Katru gadu
tiek ievēlēts SV prezidents. SV svarīgākie uzdevumi:
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• sadarbība ar skolas administrāciju un citām institūcijām skolā;
• skolēnu un skolotāju viedokļu uzklausīšana;
• ārpusstundu aktivitāšu plānošana;
• prasmes aizstāvēt savu viedokli un citu intereses apgūšana un attīstīšana;
• pieredzes un prasmes kontaktēties ar sabiedrības un varas pārstāvjiem un
masu informācijas līdzekļiem apgūšana;
• pozitīva mikroklimata un atmosfēras veidošana skolā;
• pasākumu rīkošana. 6
Lai motivētu skolēnus paaugstināt savus mācību sasniegumus, veicinātu skolas
iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un rosinātu vidējo izglītību iegūt Nīcas
vidusskolā, pašvaldības deputāti 2015. gada 8. jūnija sēdē atbalstīja skolas
administrācijas ierosinājumu ar jauno mācību gadu apzinīgākajiem 10. - 12. klašu
skolēniem, saskaņā ar izstrādāto nolikumu, piešķirt stipendijas. Stipendiju
piešķiršanas kārtība ir saskaņota ar skolēnu līdzpārvaldi, skolas metodisko un
pedagoģisko padomi, to akceptējusi Skolas padomes priekšsēdētāja un vecāku
padomes priekšsēdētājs. Stipendijas izmaksā 4 reizes gadā, pēc brīvdienām. Augstākā
stipendija ir 50 eiro, ja vidējais vērtējums visos mācību priekšmetos nav zemāks par
8,5 ballēm un nevienā priekšmetā tas nav zemāks par 7 ballēm.
1.3.

Rudes pamatskola

Rudes pamatskola atrodas Otaņķu pagasta Rudes ciemā. Rudes pamatskola
piedāvā pirmsskolas izglītības programmu, pamatizglītības programmu, speciālās
pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un speciālās
pamatizglītības programmu izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem. Skolēnu skaits
2013./2014. mācību gadā – 49, bet 2014./2015. mācību gadā - 51. 7
Skolas darbības mērķis: veidot kvalitatīvu izglītības vidi un organizēt un īstenot
izglītības ieguves procesu, kas nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā noteikto
mērķu sasniegšanu.
Darbības uzdevumi:

1. Kvalitatīvi īstenot pamatizglītības programmu.
2. Veicināt mācību stundas efektivitāti, pilnveidojot mācīšanas un mācīšanās
procesu.
3. Vecāku līdzatbildības un līdzdalības paaugstināšana izglītošanā un
audzināšanā.
4. Skolēnu izpratnes par pienākumu un tiesību vienotību veidošana.
6
7

Nīcas vidusskolas mājas lapa. Pieejams: http://www.nica.edu.lv/
Nīcas novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats.
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Rudes pamatskolā darbojas arī skolēnu parlaments – tajā no katras klases ievēl 2
pārstāvjus, bet prezidentu ievēl skolēni no 5. - 9. Klasei, balsojot (prezidents ir no
vecākajām klasēm). Prezidents tiek ievēlēts uz vienu gadu, vēlēšanas notiek oktobrī.
Katru mēnesi skolēnu parlaments organizē kādu lielāku vai mazāku pasākumu.
Skolēnu līdzpārvaldes uzdevumi ir:





rūpēties par skolēnu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, mēbeļu
un inventāra saglabāšanu;
aktīvi iesaistīties pasākumu organizēšanā;
rūpēties par skolas kārtību un tīrību;
aizstāvēt skolēnu tiesības skolā.

Skolā darbojas 2 ansambļi, sporta pulciņš, LINE DANCE pulciņš, datorzinību
pulciņš sākumskolai, vizuālās mākslas pulciņš, darbojas mazpulki un jaunsargi.8
Tāpat skola organizē dažādus ārpusstundu pasākumus: jautrās stafetes, foto
trases, spēkavīru konkursus, Ražas balles, Ziemassvētku balles kopā ar vecākiem,
labdarības akcijas, Lielās talkas pasākumus, Līdzpārvaldes organizētos pasākumus,
dažādas ekskursijas u.c.
1.4.

Nīcas mūzikas skola

Nīcas mūzikas skola darbojas no 1990. gada. Tā atrodas pašvaldības
administrācijas ēkas 3. stāvā un skolai ir arī mācību punkts Rucavas pamatskolā.
2015./2016. mācību gadā mācības Nīcas Mūzikas skolā uzsāka 82 audzēkņi: 70 - Nīcā
un 12 - Rucavas mācību punktā. Pozitīvi vērtējams fakts, ka audzēkņu skaits pieaug
(5. attēls).

5. attēls. Mūzikas skolas audzēkņu skaita dinamika pēdējos 4 gados
8

Rudes pamatskolas pašvērtējums par 2011./2012. māc.g. Pieejams:
http://www.rudespamatskola.lv/par-skolu/
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Skolā tiek īstenotas licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas:
Taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle, akordeona spēle, Stīgu instrumentu spēle vijoļspēle, ģitāras spēle un Pūšaminstrumentu spēle - flautas spēle, saksofona spēle.
Lai ikviena vecuma iedzīvotājiem dotu iespēju apgūt mūzikas pamatus vai
papildināt līdzšinējo muzikālo izglītību, Nīcas Mūzikas skolā no 2015./2016. mācību
gada piedāvā apgūt jauniešu un pieaugušo interešu izglītības programmu „Mūzika”.
Šajā programmā var apgūt klavieru, akordeona, vijoles, flautas, ģitāras un saksofona
spēli, kā arī solodziedāšanu un kolektīvo muzicēšanu pēc individuālas programmas.
Interešu izglītības programmā mācības uzsākuši 9 izglītojamie: 8 pieaugušie un
viens jaunietis. Audzēkņi pilnveidos sevi klavierspēlē, ģitārspēlē, akordeona spēlē,
saksafona spēlē un vokālajā dziedāšanā.
Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi ar labiem panākumiem, iegūstot godalgotas
vietas, startējuši starptautiskajos, valsts un reģionālajos konkursos, festivālos,
meistarklasēs, sadraudzības pasākumos ar reģiona skolām, uzstājušies dažādos
reģiona, novada un skolas koncertos. Skolā liels uzsvars tiek likts uz kolektīvo
muzicēšanu gan viendabīgajos, gan jauktajos instrumentālajos sastāvos. Skolā
nodibināta tradicionālās muzicēšanas kapela, kas sadarbojas ar Nīcas vidusskolas
etnogrāfisko deju kopu. 2015./2016. mācību gadā skola organizē Mazpilsētu un lauku
mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursu.
Skolā strādā augsti kvalificēti pedagogi. Daudzi no viņiem ir koncertējoši mūziķi,
aktīvi Liepājas reģiona kultūras dzīves veidotāji, kas savas zināšanas un prasmes
pilnveido dažādās pieaugušo mūžizglītības un pedagogu kvalifikācijas pilnveides
kursos.
Daudzi Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi aktīvi darbojas Nīcas Jauniešu centrā, kur
veiksmīgi pielieto mūzikas skolā iegūtas profesionālās ievirzes un sadarbības
prasmes.
1.5.

Novada kultūras iestādes

Nīcas kultūras nams
Nīcas Kultūras nams darbojas kopš 1975. gada. Nīcas Kultūras nama darbības
mērķis ir īstenot Latvijas Republikas un Nīcas novada kultūrpolitiku, atbilstoši visu
paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm. Darbības pamatuzdevums ir
nodrošināt kvalitatīvu kultūrizglītojošu un izklaides pasākumu programmu Nīcas
novada iedzīvotājiem un novada viesiem.
Nīcas kultūras namā darbojas 10 pašdarbības kolektīvi: Nīcas sieviešu koris, Nīcas
vīru koris, Nīcas etnogrāfiskais ansamblis, bērnu vokālais ansamblis „Čiekuriņi”,
vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Nīca”, jauniešu tautas deju kolektīvs
„Rietumvējš”, līnijdeju grupa „Agave”, senioru vokālais ansamblis „Sentiments”,
Nīcas amatierteātris un pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju ansamblis.
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Nīcas kultūras nama kolektīvos darbojas 215 dalībnieki, no kuriem 21% ir jaunieši.
Jaunieši darbojas Nīcas sieviešu korī, Nīcas amatierteātrī un deju kolektīvos. Visvairāk
jauniešu darbojas 2011. gadā izveidotajā jauniešu deju kolektīvā “Rietumvējš”, kurā
2015./2016. gada sezonu uzsāka 32 jaunieši. JDK “Rietumvējš” ir Dziesmu un deju
svētku kustības dalībnieks, piedaloties 2013. gadā XXV Vispārējos latviešu dziesmu
un XV deju svētkos un 2015. gadā XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos. Kolektīvs regulāri piedalās Liepājas apriņķa novadu un Liepājas pilsētas
organizētajos pasākumos.
Organizējot novada kultūras pasākumus, organizatoriskajā darba grupā bieži tiek
pieaicināti darboties brīvprātīgie jaunieši. Jaunieši iesaistās Lieldienu pasākuma,
Latvijas valsts proklamēšanas svinīgā pasākuma, Lielās egles iedegšanas pasākuma
organizēšanā u.c.
Otaņķu Tautas nams
Otaņķu Tautas nams ir dibināts 1955. gadā “Embutniekos”’, bet no 1986. gada tas
atrodas pagastmājas ēkā. Otaņķu Tautas nama misija - attīstīt, kopt, popularizēt,
organizēt un atbalstīt amatieru kolektīvu darbu, iekļaujoties tautas mākslas
aktivitātēs, valsts un novada kultūras dzīves norisēs. Nodrošināt kultūras un atpūtas
pasākumu pieejamību. Otaņķu Tautas namu apmeklē visu paaudžu cilvēki, līdz ar to
pasākumi tiek pielāgoti viņu interesēm un iespējām.
Otaņķu Tautas namā darbojas 4 pašdarbības kolektīvi: Otaņķu etnogrāfiskais
ansamblis, Eiropas deju kopa „Teiksma”, līnijdeju grupa „Labākie gadi” un deju grupa
„Pērlītes”. Katru svētdienu notiek Svētdienas skoliņa. Tautas namā darbojas pārsvarā
bērni līdz 12 gadiem un seniori – nav neviena jaunieša. Arī Tautas nama pasākumus
(koncertus un teātra izrādes) jaunieši praktiski neapmeklē, pavisam nedaudz jauniešu
apmeklē Tautas nama balles.
Novada bibliotēkas
Nīcas novadā darbojas 2 pašvaldības publiskās bibliotēkas – Nīcas pagasta
bibliotēka un Otaņķu pagasta bibliotēka. Nīcas pagasta bibliotēkā pieejami 7 datori,
Otaņķu - 6 datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu un bezvadu internetu, kā arī
printeris un kopētājs. Viens no bibliotēku mērķiem ir attīstīt bibliotēkas krājumus un
pakalpojumus bērniem un jaunatnei, kas atbilst viņu interesēm. Abas bibliotēkas
apmeklētājiem ir atvērtas piecas dienas nedēļā (darba dienas).
Katra mēneša pirmajā piektdienā Nīcas pagasta bibliotēka nodrošina
izbraukumus pie lasītājiem uz attālajiem pagasta ciemiem - Kalnišķiem un
Jūrmalciemu. Bibliotēkas katru gadu organizē Dzejas dienas, kuras aktīvi apmeklē arī
jaunieši. Regulāri tiek iekārtotas tematiskās izstādes.
2014. gadā Nīcas bibliotēkā reģistrēti 512 lasītāji, no tiem 185 ir bērni un jaunieši
līdz 18 gadiem. Otaņķu pagasta bibliotēkā 2014. gadā reģistrēti 290 lasītāji, no tiem
78 - bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.
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1.6.

Sabiedriskie centri

Kalnišķu sabiedriskais centrs
Kalnišķu sabiedriskais centrs darbojas no 2005. gada Nīcas novada Kalnišķos. Tajā
regulāri notiek biedrības „Kalnišķu Īves” tikšanās, Svētdienas skolas nodarbības un
citas aktivitātes. Sabiedriskajā centrā ik dienas ir iespēja lasīt grāmatas un dažādus
žurnālus, ir 4 datori, tiek piedāvāts brīvpieejas internets un printēšanas pakalpojumi.
Centrā ir pieejamas dažādas galda spēles un novuss. Ir pasākumi Svētdienas skolas
bērniem – pavasara un rudens pārgājieni, piparkūku cepšana un vientuļo pensionāru
apciemošana Ziemassvētkos.
Jūrmalciema sabiedriskais centrs
Jūrmalciema sabiedriskais centrs darbojas aktīvi no 2010. gada Nīcas novada
Jūrmalciemā. Tajā regulāri notiek iedzīvotāju interešu kopas “Aizjomietes” un
jaundibinātās interešu kopas “Kalvas” tikšanās. Interešu kopas „Kalvas” sastāvā
darbojas arī jaunieši. Interešu kopas centra telpās un ārpus tā organizē dažādus
izglītojošus un izklaidējošus pasākumus un izstādes. Sabiedriskajā centrā ik dienas ir
iespēja lasīt grāmatas un dažādus žurnālus. Ir 3 datori, tiek piedāvāts brīvpieejas
internets, printēšanas un kopēšanas pakalpojumi. Centrā ir pieejamas dažādas galda
spēles un novuss.
1.7.

Pieaugušo izglītības centrs

Nīcas Pieaugušo izglītības centrs (PIC) darbojas ar pašvaldības atbalstu no 2001.
gada. Tā ir bezpeļņas, izglītības atbalsta iestāde, kas sniedz neformālās izglītošanās
iespējas novada iedzīvotājiem. PIC mērķauditorija ir Nīcas novadā un Nīcas centrā
dzīvojoši cilvēki vecumā no 17 - 75 gadiem (tātad, arī jaunieši). Kopumā 2014. gadā
notikušas 117 izglītojošas nodarbības par dažādām tēmām, kā arī ap 500 vingrošanas
treniņi dažādās grupās. PIC apmeklētība: ap 1230 cilvēku gadā (nekaitot regulārās
vingrošanas nodarbības). Jaunieši visvairāk apmeklē vingrošanas treniņus, B
kategorijas autokursus un skaistumkopšanas kursus. Apmeklētāju skaitam ar katru
gadu ir tendence pieaugt.
1.8.

Sporta infrastruktūra

Par sporta nozares koordinēšanu un sporta pasākumu organizēšanu Nīcas novadā
ir atbildīgs sporta darba organizators. Novadā tiek organizēti daudzveidīgi sporta
pasākumi - Ziemas sporta spēles, Ģimeņu sporta spēles, sporta un atpūtas pasākums
“Čiekurkauss”, kā arī sporta programma Zvejnieksvētkos. Tāpat ir iespēja piedalīties
dažādos komandu sporta veidos – ir dažāda vecuma futbola komandas, volejbola
komanda, basketbola komanda. Individuālajos sporta veidos novada iedzīvotāju vidū
populārs ir autosports un vieglatlētika.
Sporta infrastruktūra novadā katru gadu tiek pilnveidota un pieejama visu
vecumu novada iedzīvotājiem. Jau 2014. gadā novadā notika būtiski infrastruktūras
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uzlabojumi – oktobrī durvis vēra Rudes sporta nams (Otaņķu pagasta Rudes ciemā),
bet 2015. gadā ir uzsākta projekta „Zema enerģijas patēriņa ēkas „Nīcas sporta
halle”” realizēšana, kā rezultātā Nīcā pie vidusskolas būs moderna un standartiem
atbilstoša sporta halle. Halles būvniecība būtiski ietekmēs sporta attīstību Nīcas
novadā. Papildus sporta infrastruktūras attīstībai nākotnē Nīcas centrā ir
nepieciešams mūsdienīgs sporta laukums.
Nīcas centrā darbojas fitnesa zāle “Bruņnesis”, ko ikdienā apmeklē 10 – 15
jauniešu. Fitnesa zāli iespējams izmantot bez maksas. Arī Rudē darbojas fitnesa zāle.
Ikdienā to apmeklē līdz 10 jauniešiem.
Visās sporta sacensībās visaktīvākie ir tieši jaunieši, jo viņi vēlas aktīvi pavadīt
savu brīvo laiku, kā arī ir atvērtāki nekā citu vecuma grupu iedzīvotāji novadā.
Sportā visaugstākos sasniegumus jauniešu vidū ir sasniegusi futboliste Karlīna
Miksone, kas jau vairākus gadus (uz 02.10.2015.) spēlē Latvijas U-17 meiteņu futbola
izlasē, piedaloties vairākās starptautiskās sacensībās (Baltijas Kauss, UEFA Attīstības
līga). Savukārt vieglatlēts Artūrs Vecbaštiks ir uzvarējis Latvijas čempionātā savā
vecuma grupā, kā arī 2015. gada vasarā Latvijas izlases sastāvā startēja starptautiskās
sacensībās Vācijā 300 metru disciplīnā.
Novadā sporta veids nr. 1 ir futbols – ap 60 jauno censoņu apgūst futbola
iemaņas 4 treniņu grupās. Savukārt, pieaugušie futbolisti jau ceturto gadu piedalās
(uz 02.10.2015.) Latvijas 2. līgas futbola čempionātā Kurzemes zonā, kur trīs gadus ir
izcīnīta trešā vieta.
1.9.

Nevalstiskās organizācijas

Pēc Lursoft datiem Nīcas novadā ir reģistrētas 23 biedrības, no kurām 4 ir
reģistrētas 2014. gadā (informācija apkopota pēc Lursoft datu bāzes datiem 2015.
gada 21. aprīlī). Aktīvi darbojas 13 biedrības, realizējot dažādus projektus un
organizējot pasākumus. Pēc statūtos norādītajiem mērķiem var spriest, ka kopā ir 10
organizācijas, kuras saistītas ar darbu ar jauniešiem (1. pielikums). Tomēr jāsecina, ka
no tām ne visas darbojas aktīvi.
Nākotnē būtu jāveicina jaunu jauniešu biedrību izveidošanos, kuru darbībā
iesaistītos paši jaunieši. Jauniešos ir jāveicina interese pašiem pilnveidot savu
ikdienas dzīvi novadā, rakstot un realizējot dažādus projektus.
1.10. Nīcas novada jauniešu forumi un to izvērtējums
Lai noskaidrotu Nīcas novadā dzīvojošu jauniešu viedokli par novadā
notiekošajiem procesiem, par Jauniešu centra darbību un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespēju dažādošanu, no 2013. gada tiek organizēts Nīcas novada
jauniešu forums. Foruma organizēšana ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju, kuru organizē
Nīcas jauniešu centrs sadarbībā ar JLKK. Foruma rezultāti tiek prezentēti novada
domes deputātiem pasākumā „Kafija ar politiķiem”, kā arī tie tiek ņemti vērā,
plānojot un izstrādājot nākamā gada budžetu.
24

Nīcas novada stratēģija darbam ar jaunatni 2016. - 2023. gadam

Lai noskaidrotu pēc iespējas plašākas jauniešu auditorijas viedokli, 2015. gadā,
stratēģijas izstrādes laikā, tika organizētas izbraukuma diskusijas ar Grīnvaltu,
Bernātu, Kalnišķu, Jūrmalciema, Rudes un Nīcas jauniešiem. Diskusijās ar jauniešiem
tikās stratēģijas izstrādātāji un JLKK.
Pēc izbraukuma diskusijām ar Nīcas novada ciematu jauniešiem, tika organizēts
lielais „Nīcas novada Jauniešu forums 2015”, kurā tika prezentēti iegūtie rezultāti no
visām diskusijām, kā arī spriests par citiem aktuāliem jautājumiem.
Nīcas novada Jauniešu forums 2013
Pirmajā Nīcas novada jauniešu forumā tika aicināti piedalīties Nīcas novada
jaunieši vecumā no 13 - 25 gadiem. Forumu apmeklēja 23 novada jaunieši. Foruma
laikā tika diskutēts par jauniešu dzīvi Nīcas novadā un notika Nīcas jauniešu centra
darbības izvērtējums. NJC izvērtējumā tika nosauktas vairākas pozitīvās lietas,
negatīvās lietas, kā arī izvērtētas iespējas (3. pielikums). Pozitīvi vērtējams ir tas, ka
daudzas no nosauktajām iespējām uz 2015. gadu ir realizētas – ir bijuši Eiropas
brīvprātīgie, jauniešu centrā ir TV, kā arī citas labas lietas.
Papildus NJC izvērtējumam, šajā forumā tika izvērtēta arī jauniešu dzīve novadā uzskaitītas jau esošās labās lietas, kas jauniešiem pieejamas un uzskatāmas par
pozitīvām (regulārais pašvaldības atbalsts, dažādi interesanti pasākumi, fitnesa zāle,
darba iespējas pusaudžiem, kuras piedāvā pašvaldība, u.c.). Papildus pozitīvajam, tika
nosauktas lietas, ko jaunieši novadā gribētu pilnveidot – vairāk darba vietu
jauniešiem, jaunas sporta halles būvniecība Nīcā, NJC 2. stāva izbūve, televizora
iegāde Jauniešu centram, skeitparka izveide. Tāpat tika minēts, ka jaunieši vēlētos, lai
NJC strādā 7 dienas nedēļā (4. pielikums). Uzteicams ir tas, ka jaunieši gan pie
pozitīvā, gan negatīvā min lietas, kas skar ne tikai jauniešus, bet visus novada
iedzīvotājus kopumā. Tas parāda, ka Nīcas jauniešiem rūp, kas notiek novadā. Ļoti
pozitīvi vērtējams, ka daudzas lietas, ko jaunieši minējuši pie sadaļas “sapņi”, ir jau
īstenotas vai arī pašlaik (uz 28.12.2015.) tiek realizētas - tiek būvēta sporta halle, ir
renovēta katlumāja, tiek labots ceļš uz Klaipēdu, ir izremontēta skolas sporta zāle u.c.
Ir minētas arī lietas, kuras ir diezgan nereālas (piemēram, restorāns “Hesburger”
Nīcā), bet pozitīvi vērtējams ir tas, ka ir minētas daudz lietas, ko iespējams realizēt
īsākā vai garākā termiņā.
Nīcas novada Jauniešu forums 2014
2014. gadā forumu apmeklēja 26 novada aktīvākie jaunieši vecumā no 13 – 25
gadiem. Foruma mērķis bija veicināt sadarbību starp jauniešiem un jaunatnes jomā
iesaistītām personām, lai diskutētu par jauniešiem aktuālām tēmām, aktīvi
līdzdarbotos jauniešu centra aktivitāšu plānošanā un vērtīgi pavadītu laiku. Iesākumā
foruma dalībnieki kopā ar Pieaugušo izglītības metodiķi Diānu Ansuli noskaidroja, kas
ir tās lietas, kuras jaunieti spētu darīt laimīgu, dzīvojot Nīcas novadā (5. pielikums).
Jaunieši nolēma, ka visvairāk viņus iepriecinātu moderna sporta halle, lielāka Wi-Fi
pieejamība publiskās vietās un ideja par mūzikas mājas izveidi Nīcā. JLKK kopā ar
citiem jauniešiem lēma par NJC kārtības noteikumiem un to neievērošanas sekām.
Foruma noslēgumā, strādājot darba grupās, jaunieši ar jauniešu centra jaunatnes
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lietu speciālisti izstrādāja NJC 2015. gada aktivitāšu plānu. Kopumā forumā izskanēja
daudz labu ideju: nepieciešama sporta halle Nīcā, jauns futbola laukums, vairāk
iespēju trenēties dažādos sporta veidos, vajadzīgs izveidot mūzikas māju, pilnveidot
Wi-Fi pieejamību novadā un izveidot jaunas darba vietas, kur jaunieši varētu strādāt
pēc augstskolas beigšanas. Tāpat tika izteikta vēlme uzstādīt skolēnu skapīšus skolā
mantu glabāšanai un izveidot velosipēdu darbnīcu, kur labot savus velosipēdus.
Apkopojot foruma informāciju, nācās secināt, ka jaunatnes jomā Nīcas novadā ir
jāpilnveido vairākas lietas. Pozitīvi ir tas, ka jaunieši tiek uzklausīti un pēc katra
jauniešu foruma, iespēju robežās, notiek arī darbība – kā jau iepriekš minēts, šobrīd
Nīcā tiek celta sporta halle un notiek citas pozitīvas lietas. Jaunieši kā lielu
nepieciešamību forumā minēja, ka ir vajadzīgas papildus NJC telpas, kurās varētu
atrasties arī mūzikas istaba. Par lielāko trūkumu forumā tika atzīts jauniešu
līdzdalības trūkums un pasivitāte. Lai arī forumi ir apmeklēti, citos pasākumos būtu
vēlams sasniegt lielāku jauniešu auditoriju.
Nīcas novada Jauniešu forums 2015
Izbraukuma diskusijas
2015. gadā, stratēģijas izstrādes laikā, lai sasniegtu plašāku novada jauniešu
auditoriju, pirms foruma tika organizētas diskusijas ar novada ciematu jauniešiem –
Grīnvaltos, Bernātos, Kalnišķos, Jūrmalciemā, Rudē un Nīcā. Noslēgumā tika
organizēts „Nīcas novada Jauniešu forums 2015”, kurā tika prezentēti un apspriesti
iegūtie rezultāti no visām izbraukuma diskusijām.
Visās diskusijās dalībniekiem tika pastāstīts par stratēģijas darbam ar jaunatni
izstrādes nepieciešamību un gaitu, kā arī viņi tika iepazīstināti ar Jaunatnes lietu
konsultatīvās komisijas darbu. Katrs diskusijas dalībnieks aizpildīja aptaujas anketu
par jauniešu dzīvi novadā. Pēc tam katrs individuāli rakstīja savas idejas, kas
jaunietim vajadzīgs, lai tas Nīcas novadā būtu laimīgs. Tad dalībnieki tika apvienoti
pāros, kur, savā starpā diskutējot, bija jānonāk pie TOP 4 idejām. Pēc tam katra grupa
prezentēja savus rezultātus, kas tika apkopoti uz vienas lielās lapas, bet noslēgumā –
katrs varēja balsot par, viņuprāt, labākajiem risinājumiem jauniešu dzīves
pilnveidošanai novadā.
2015. gada 10. oktobrī notika tikšanās ar Grīnvaltu un Bernātu jauniešiem. Uz
tikšanos Grīnvaltos ieradās 11 cilvēki, bet uz tikšanos Bernātos - 4. Jāpiebilst, ka
Grīnvaltos ieradās ne tikai jaunieši, bet arī vietējie aktīvisti, kuriem rūp ciema
attīstība. Tika iegūts daudz labu ideju – dažām no tām nav vajadzīgs liels finansējums
(pilnu ideju sarakstu var apskatīt 7. pielikumā). No rezultātiem var secināt, ka
Grīnvaltu jaunieši vēlētos telpu kopā sanākšanai, ielu trenažierus, vingrošanas
stieņus, sporta laukumu un labirintu. Savukārt, Bernātos būtu vajadzīgs veikals –
kafejnīca, vairāk sporta un izklaides pasākumu, sporta laukumi (volejbola, futbola) un
infrastruktūras uzlabojumi (norādes uz pludmali, apgaismojums, grila vietas, lapenes
u.c.).
2015. gada 10. oktobrī notika tikšanās ar Jūrmalciema un Kalnišķu jauniešiem. Uz
tikšanos Jūrmalciemā ieradās 6 cilvēki, bet uz tikšanos Kalnišķos - 11. Jāpiebilst, ka arī
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uz šīm abām diskusijām ieradās ne tikai jaunieši, bet arī vietējie aktīvisti, kuriem rūp
ciematu attīstība. No iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka Jūrmalciema jaunieši
priecātos par vairāk pasākumiem (mākslas/mūzikas festivāls, pārgājieni, nakts
trasītes, tematiskās zaļumballes u.c.), sporta laukumu (basketbolam, futbolam,
volejbolam, bērnu aktivitātēm), lielākām iespējām Jūrmalciemā (vides
labiekārtošana, tūrisma attīstība, vairāk telšu vietas u.c.), kā arī kafejnīcu ar
ēdināšanu vasarā. Tāpat būtu vajadzīgas vairāk darba vietu un lielākas sabiedriskā
transporta iespējas. Savukārt Kalnišķos būtu vajadzīgi mūzikas instrumenti
Svētdienas skolas bērniem un jauniešiem, jauniešiem pieejams darba laiks Kalnišķu
sabiedriskajā centrā (arī vakaros), sporta laukumu (basketbolam, futbolam,
volejbolam, āra trenažieriem, aktivitātēm bērniem) un vairāk pasākumu jauniešiem
uz vietas Kalnišķos (pilnu ideju sarakstu var apskatīt 8. pielikumā).
2015. gada 24. oktobrī notika noslēdzošā tikšanās Rudē un Nīcā. Uz tikšanos Rudē
ieradās 8 cilvēki, bet uz tikšanos Nīcā – 19. Jāpiebilst, ka arī uz šīm abām diskusijām
ieradās ne tikai jaunieši, bet arī vietējie aktīvisti, kuriem rūp ciematu attīstība. No
iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka Rudes jaunieši vēlētos Jauniešu vai sabiedrisko
centru un atbildīgo cilvēku, kurš tur strādā un organizē dažādas aktivitātes, uzlabot
ielu apgaismojumu visā Rudē, vairāk radošo pulciņu, kur iesaistīties bērniem un
jauniešiem, kā arī datoru un Wi-Fi pieejamību vakaros. Savukārt Nīcā jaunieši vēlētos
vairāk pasākumu (t.sk. zaļumballes), izveidot Nīcas vidusskolā dažādus mācību
novirzienus (valodas, mākslas, sporta, matemātikas), mūzikas/mākslas māju, jaunu
sporta laukumu, kurā būtu arī āra trenažieri un izveidot estrādi parkā (pilnu ideju
sarakstu var apskatīt 9. pielikumā).
Kopā 6 izbraukumos tika uzzināts 59 cilvēku viedoklis par jauniešu vajadzībām
Nīcas novadā.
Nīcas novada jauniešu forums
2015. gada 14. novembrī Nīcas jauniešu centrā notika Nīcas novada jauniešu
forums, kurā piedalīties bija aicināti Nīcas novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25
gadiem, tajā skaitā arī tie, kuri piedalījās diskusijās. Kopā forumu apmeklēja aptuveni
25 novada bērni un jaunieši, kā arī uzaicinātie dalībnieki – Nīcas novada domes
priekšsēdētājs, deputāti, izpilddirektors, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja,
attīstības nodaļas vadītāja, Nīcas vidusskolas direktore, ambulances vadītāja,
jaunatnes lietu speciāliste un pieaugušo izglītības metodiķe. Foruma mērķis bija
prezentēt novada ciemu izbraukuma diskusiju ar jauniešiem iegūtos rezultātus, kā arī
dzirdēt uzaicināto redzējumu par to, ko viņi sagaida no jauniešiem un, kā tiem šķiet,
kas jauniešiem būtu nepieciešams, lai viņi Nīcas novadā justos laimīgi. Pasākums bija
ļoti nozīmīgs ar to, ka visas ieinteresētās puses varēja apmainīties ar viņiem svarīgu
informāciju.
Rezultātā, uzaicinātie dalībnieki - pašvaldības vadība, deputāti, iestāžu un
struktūrvienību vadītāji vēlētos, lai jaunieši vairāk iesaistītos novadā notiekošajās
aktivitātēs, lai viņi pēc studijām dažādās augstskolās atgrieztos atpakaļ Nīcas novadā,
lai jaunieši paši būtu uzņēmēji un veidotu darba vietas, lai vairāk iesaistītos
brīvprātīgajā darbā, veidotu biedrības utt. Savukārt pie ieteikumiem jauniešu dzīves
27

Nīcas novada stratēģija darbam ar jaunatni 2016. - 2023. gadam

kvalitātes uzlabošanai novadā tika minēts, ka būtu nepieciešama atsevišķa jauniešu
māja Nīcā, jāizbūvē āra aktīvās atpūtas centrs jauniešiem, jāuzceļ daudzdzīvokļu māja
jaunajām ģimenēm, būtu jāorganizē tikšanās ar studējošo/ strādājošo jaunatni, rādot
tos kā pozitīvos piemērus, jāorganizē biznesa uzsākšanas kursi utt. (pilnu
priekšlikumu sarakstu skatīt 10. pielikumā).
Foruma neformālajās sarunās tika secināts, ka jauniešu centrs apmeklētājiem ir
kļuvis par šauru – lai arī pavisam nesen Jauniešu centram pievienoja vēl vienu telpu,
apmeklētāju skaits ir audzis un pēdējā laikā centru iecienījuši ir ne tikai jaunieši, bet
arī bērni. Tika secināts, ka NJC ir nopietni jādomā par brīvā laika piedāvājumu
sadalījumu starp bērniem un jauniešiem.

1.11. Jauniešu anketēšana un datu apkopojums
Izstrādājot Nīcas novada stratēģiju darbam ar jaunatni, viens no svarīgākajiem
uzdevumiem bija aptvert pēc iespējas lielāku jauniešu auditoriju, lai noskaidrotu
jauniešu viedokli par jauniešu dzīvi novadā un dažādām stratēģijas dokumentācijai
nepieciešamām tēmām – iniciatīvu, līdzdalību, iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū
utt. Tāpēc tika izstrādāta Nīcas novada jauniešu aptauja (6. pielikums), lai
noskaidrotu, kas ir nepieciešams, lai jaunietis justos laimīgs savā dzīvesvietā, kā arī,
lai atbildīgie darbinieki veiksmīgāk spētu realizēt jaunatnes politiku Nīcas novadā.
Stratēģijas autori vēlējās uzzināt Nīcas novada jauniešu vecumā no 13 – 25
gadiem viedokli - kopumā Nīcas novadā šajā vecuma grupā ir 533 deklarētie
iedzīvotāji (statistika uz 19.08.2015.). Jāpiebilst, ka, veicot aptaujas anketu
izbraukumu diskusijās, bija daži gadījumi, kad respondenti bija ārpus šīs vecuma
grupas, bet tā kā dalībnieki bija ieinteresēti piedalīties, tad tika ņemts vērā arī viņu
viedoklis (12 no 152 respondentiem).
Aptaujas anketa tika izdalīta sākot no 2015. gada 7. septembra līdz 2015. gada
24. oktobrim. Pētījuma dalībnieki tika izvēlēti pēc tā, cik tie ir viegli pieejami un
gatavi iesaistīties pētījumā, tāpēc respondenti tika aptaujāti šādā secībā:
1. No 07.09.2015. līdz 11.09.2015. tika aptaujāti skolēni Nīcas vidusskolā (7. - 12.
klase).
2. 09.09.2015. tika aptaujāti Rudes pamatskolas skolēni (8. un 9. klase (7. klase
šajā skolā nav nokomplektēta)).
3. No 10.10.2015. līdz 24.10.2015. tika aptaujāti izbraukumu diskusiju
apmeklētāji (Grīnvaltos, Bernātos, Jūrmalciemā, Kalnišķos, Rudē un Nīcā).
4. No 18.11.2015. līdz 04.12.2015. aptaujas anketa bija elektroniski pieejama
interneta adresē www.visidati.lv (aicinājums aptaujas anketu aizpildīt tika publicēts
novada avīzē, www.nica.lv un www.njc.lv) .
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5. No 18.11.2015. līdz 04.12.2015. aptaujas anketa bija pieejama Nīcas
ambulancē, Nīcas bibliotēkā un Otaņķu bibliotēkā.
Kopumā aptaujas anketu veidoja 13 jautājumi un to aizpildīja 152 respondenti.
Pirmie divi jautājumi aptaujas anketā bija par respondentu dzimumu un vecumu, lai
vispārīgi varētu apskatīt aptaujas anketas dalībnieku vecuma un dzimuma
sadalījumu. No 152 respondentiem bija 65 vīrieši un 87 sievietes (respondentu
sadalījums pa dzimumiem attēlots 6. attēlā).

6. attēls. Aptaujas anketas respondentu sadalījums pa dzimumiem
Aplūkojot respondentu sadalījumu pa vecuma grupām, var secināt, ka lielākoties
aptaujas anketu aizpildījuši jaunieši vecumā no 13 līdz 15 gadiem (66 respondenti jeb
43% no visiem apjaujas dalībniekiem), bet otro vietu ieņem jaunieši vecumā no 16
līdz 19 gadiem (51 respondents jeb 34% no visiem aptaujas dalībniekiem). Visus
datus iespējams apskatīt 7. attēlā.
Kopumā var secināt, ka aptaujas anketu aizpildījuši lielākoties tieši tā vecuma
jaunieši, kurus vistiešākajā mērā skars izstrādātās stratēģijas rīcības plāna izpildes
rezultāti.
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7. attēls. Aptaujas anketas respondentu sadalījums pa vecuma grupām
Aplūkojot respondentu sadalījumu pēc dzīvesvietām, var secināt, ka visvairāk
respondentu bijuši no Nīcas (72 respondenti jeb 43% no visiem aptaujātājiem), otrajā
vietā ierindojas Bernāti (18 respondenti jeb 12% no visiem aptaujātajiem) un trešajā
vietā ir Rude (16 respondenti jeb 10% no visiem aptaujātajiem). Visus datus
iespējams apskatīt 8. attēlā.

8. attēls. Aptaujas anketas respondentu sadalījums pēc dzīvesvietas
Nākošais aptaujas jautājums tika veidots ar mērķi noskaidrot jauniešu
apmierinātību ar dažādām jomām – sākot no attiecībām ģimenē līdz apmierinātībai
ar novada domes pieņemtajiem lēmumiem. Kopumā šajā jautājumā bija 11
apgalvojumi (visas atbildes uz šo jautājumu apkopotas 9. attēlā).
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Apgalvojumā “Esmu apmierināts/-a ar sevi un savu dzīvi” 53% (81 respondents)
atbildējuši “piekrītu”, 28% (42 respondenti) “pilnībā piekrītu”, 14% (22 respondenti
“daļēji piekrītu”, bet attiecīgi 3% (4 respondenti) un 2% (3 respondenti) “nepiekrītu”
un “pilnībā nepiekrītu”. Var secināt, ka lielākoties novada jaunieši ir apmierināti ar
savu dzīvi.
Apgalvojumā “Esmu apmierināts/-a ar attiecībām ģimenē” 46% (70 respondentu)
atbildējuši “pilnībā piekrītu”, 43% (66 respondenti) atbildējuši “piekrītu”, 10 % (15
respondenti) “daļēji piekrītu”, bet 1% jeb 1 respondents atbildējis “nepiekrītu”. Arī
šajās atbildēs novērojama pozitīva tendence un var secināt, ka novada jaunieši ir
apmierināti ar attiecībām savā ģimenē.
Ļoti līdzīgi rezultāti kā iepriekšējos apgalvojumos bija arī nākošajā - “Esmu
apmierināts/-a ar attiecībām ar saviem draugiem”, kur 57% (87 respondenti)
atbildējuši “pilnībā piekrītu”, 30% (47 respondenti) “piekrītu”, 11% (17 respondenti)
“daļēji piekrītu” un tikai 1 % (1 respondents) atbildējis “nepiekrītu”.
Kopumā var novērot pozitīvu tendenci, ka lielākoties aptaujātie jaunieši ir
apmierināti ar sevi un savu dzīvi novadā, ar attiecībām ģimenē un draugiem.
Apgalvojumā “Esmu apmierināts/-a ar savu veselības stāvokli” 50% (75
respondenti) atbildējuši “piekrītu”, 26% (40 respondenti) “pilnībā piekrītu”, 17% (26
respondenti “daļēji piekrītu”, bet 7% (11 respondenti) “nepiekrītu”. Var secināt, ka
lielākoties jaunieši ir apmierināti ar savu veselības stāvokli, bet jāvērš uzmanība uz
tiem 24% jauniešu, kuri ir tikai daļēji vai arī nav apmierināti ar savu veselības stāvokli.
Tas nozīmē, ka ir jādomā par jauniešu veselības veicināšanas pasākumiem novadā.
Apgalvojumā “Esmu apmierināts/-a ar savu skolu”, 41% (55 respondenti)
atbildējuši “piekrītu”, 40% (53 respondenti) “pilnībā piekrītu”, 14% (19 respondenti)
“daļēji piekrītu”, 4% (5 respondenti) “nepiekrītu” un 1% jeb 1 respondents atbildējis
“pilnībā nepiekrītu”. Kopumā var novērot pozitīvu tendenci – ka jaunieši (ar dažiem
izņēmuma gadījumiem) ir apmierināti ar savu skolu.
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9. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums uz aptaujas anketas 4. jautājumu
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Apskatot šķērsgriezuma datus par respondentu apmierinātību ar savu skolu, var
secināt, ka lielākoties apaujas anketu aizpildījuši skolas vecuma jaunieši un tikai 4
studējošie – kopā 133 no visiem respondentiem mācās vai studē kādā izglītības
iestādē. Lielākais respondentu skaits ir Nīcas vidusskolas skolēni (sīkākus datus
iespējams apskatīt 10. attēlā).
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10. attēls. Respondentu sadalījums pa skolām
Tā kā vislielākais skaits no aptaujātajiem jauniešiem mācās Nīcas vidusskolā, tad
sīkāk tika apskatīta tieši šīs izglītības iestādes skolēnu apmierinātība ar savu skolu.
Kopumā var secināt, ka lielākoties skolēni ir apmierināti ar Nīcas vidusskolu, bet no
iegūtajiem datiem var secināt, ka būtu jāpilnveido ārpusstundu piedāvājums un skolā
piedāvātie pasākumi.

11. attēls. Nīcas vidusskolas skolēnu apmierinātība ar savu skolu
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Kā nākošais tika uzdots jautājums “Vai aktīvi iesaisties dažādās novada
aktivitātēs?”. Uz šo jautājumu 69 respondenti (45%) atbildējuši, ka ir aktīvi dažādu
aktivitāšu dalībnieki, 56 respondenti (37%) atbildējuši, ka reti iesaistās novada
aktivitātēs, bet 21 respondents (14%) dod priekšroku Liepājas piedāvājumam (visi
dati attēloti 12. attēlā). Var secināt, ka jaunieši aktīvi iesaistās dažādās novada
piedāvātajās aktivitātēs, bet tomēr būtu jādomā, kā vairāk iesaistīt arī tos, kuri tajās
piedalās reti vai arī labāk izvēlas Liepājas piedāvājumu (kopā 51% respondentu).

12. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums uz aptaujas anketas 5. jautājumu
Kā nākošais tika uzdots jautājums “Vai esi piedalījies dažādu aktivitāšu plānošanā
un organizēšanā?”. Uz šo jautājumu 71 respondents (47%) atbildēja, ka reti iesaistās
pasākumu organizēšanā, 30 respondenti (20%) atbildējuši, ka neiesaistās pasākumu
organizēšanā, bet 19 respondenti (12%) norādījuši, ka gribētu iesaistīties pasākumu
organizēšanā, bet viņiem to nepiedāvā. 32 respondenti (21%) norādījuši, ka regulāri
palīdz dažādu pasākumu organizēšanā (visi dati attēloti 13. attēlā). No iegūtajiem
datiem var secināt, ka tikai piektā daļa jauniešu (21%) aktīvi iesaistās dažādu
pasākumu organizēšanā, bet lielākais vairums to dara reti vai nedara vispār (kopā
67% jauniešu). Tas nozīmē, ka jāveicina jauniešu motivācija piedalīties pasākumu
organizēšanā, kā arī vairāk jāinformē jaunieši par iespējām iesaistīties, jo 12%
jauniešu tomēr gribētu iesaistīties pasākumu organizēšanā, bet nav saņēmuši šādu
piedāvājumu.
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13. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums uz aptaujas anketas 6. jautājumu
Uz jautājumu “Vai tu būtu gatavs maksāt par sava brīvā laika aktivitātēm un cik?”,
68 respondenti (45%) atbildējuši, ka viņiem patīk, ka daudzas aktivitātes ir bez
maksas, 22 respondenti (14%) atbildējuši, ka nav gatavi par tām maksāt, 27
respondenti (18%) būtu gatavi maksāt līdz 5 EUR par aktivitāti, bet 35 respondenti
(23%) maksātu līdz 10 EUR par aktivitāti (visi dati attēloti 14. attēlā). Var secināt, ka
59% respondentu labprātāk izmanto brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu bez maksas,
bet 41% būtu gatavi kaut ko maksāt. Dati rāda, ka jāturpina jauniešiem piedāvāt arī
tādas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, kas ir bez maksas, kā arī maksas aktivitātēs
nodrošināt dalību sociāli neaizsargātajiem jauniešiem.

14. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums uz aptaujas anketas 7. jautājumu
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Uz jautājumu “Vai esi kādreiz veicis brīvprātīgo darbu?”, 60 respondenti (40%)
atbildējuši, ka ir par to dzirdējuši un noteikti pamēģinās, 46 respondenti (30%)
atbildējuši, ka regulāri veic brīvprātīgo darbu, 32 respondenti (21%) atbildējuši, ka
neredz tam jēgu, bet 13 respondenti (9%) nav par to dzirdējuši (visi dati attēloti 15.
attēlā). Var secināt, ka turpmākajos gados būtu jāveic skaidrojošs darbs jauniešiem
par brīvprātīgo darbu un tā nozīmīgumu.

15. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums uz aptaujas anketas 8. jautājumu
Jautājumā “Vai jaunietim Nīcas novadā ir iespējams atrast darbu?”, 70
respondenti (46%) norādījuši, ka trūkst informācijas par darba vietām, 12
respondenti (8%) norādījuši, ka novada uzņēmēji nav atsaucīgi, 16 respondenti (11%)
atbildējuši, ka jaunietim novadā nav iespējams atrast darbu, bet 54 respondenti
(35%) atbildējuši, ka, ja vēlas atrast darbu, tad tas vienmēr izdodas (visi dati attēloti
16. attēlā). Var secināt, ka jāpilnveido informācijas pieejamība par darba vietām
novadā.

16. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums uz aptaujas anketas 9. jautājumu
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Uz jautājumu “Vai jaunietim Nīcas novadā ir iespējams uzsākt savu biznesu?”, 49
respondenti (32%) atbildējuši, ka tas ir iespējams, ja ir gribēšana un finansējums, 47
respondenti (31%) atbildējuši, ka trūkst informācijas par darbības virzieniem, 37
(24%) atbildējuši, ka var, bet nepieciešams pašvaldības atbalsts. 19 respondenti
(13%) atbildējuši, ka uzņēmējam novadā nav iespējams attīstīties (visi dati attēloti
17. attēlā). Var secināt, ka ir nepieciešams jauniešus informēt par iespējamajiem
biznesa darbības virzieniem un iespējām pašvaldībā. Rezultāti rāda, ka jaunieši arī no
pašvaldības sagaida atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Pašvaldībai ir jādomā par
jauniem atbalsta instrumentiem, lai veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanu.

17. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums uz aptaujas anketas 10. jautājumu
No jautājuma “Kur tu lielākoties iegūsti informāciju par pasākumiem un
aktivitātēm Nīcas novadā?” atbildēm var secināt, ka lielākoties jaunieši informāciju
par pasākumiem un aktivitātēm novadā iegūst no draugiem un paziņām, afišām,
Nīcas novada mājas lapas un sociālajiem tīkliem (visi dati attēloti 18. attēlā). Var
secināt, ka vēl intensīvāk ir jāturpina izmantot šie informācijas kanāli, lai sasniegtu
jauniešu auditoriju.
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18. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums uz aptaujas anketas 11. jautājumu
Pirmspēdējais jautājums aptaujas anketā bija “Kas ir galvenā nepieciešamība
jaunietim, lai viņš pēc studijām atgrieztos Nīcas novadā?”. Lielākā daļa respondentu
norādījuši, ka svarīgākais ir dzīvesvieta (tā norādījuši 37 % jeb 65 respondenti), bet
pēc tam seko darba vietas (34 % jeb 59 respondenti). Var secināt, ka lielākā
nepieciešamība ir dzīvesvietas un darba vietas. Par šiem jautājumiem tuvākajā
nākotnē būtu nopietni jādomā, lai veicinātu jauniešu atgriešanos Nīcas novadā (visi
rezultāti attēloti 19. attēlā).

19. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums uz aptaujas anketas 12. jautājumu
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Kā noslēdzošais jautājums aptaujas anketā bija “Kas jaunietim nepieciešams, lai
viņš Nīcas novadā būtu laimīgs?”. Šis jautājums bija atvērtā tipa jautājums, tāpēc arī
atbildes ir nosauktas ļoti dažādas. Jāpiemin, ka diezgan daudzi šo jautājumu atstāja
neaizpildītu. Kopumā 13 respondenti atbildējuši, ka būtu nepieciešamas vairāk
aktivitāšu, 8 respondenti nosaukuši āra trenažierus un sakoptu vidi, 4 teikuši, ka Nīcā
nepieciešama vieta, kur atpūsties (arī vakaros), veikals Bernātos un vairāk pulciņu.
Pārējās atbildes respondenti nosaukušu trīs, divas vai vienu reizi – kopējo atbilžu
kopsavilkumu iespējams apskatīt 11. pielikumā.

1.12. SVID analīze
Strādājot pie Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni 2016. – 2023. gadam,
pēc esošās situācijas novērtēšanas, jauniešu viedokļu apzināšanas izbraukuma
diskusijās, kā arī ņemot vērā foruma un anketas datu rezultātus, tika izstrādāta SVID
analīze, kura atspoguļo esošās situācijas stiprās puses, vājās puses, iespējas un
draudus.
Stiprās puses


Skaidri definētas valsts un pašvaldības funkcijas jaunatnes jomā;



Labs novada ģeogrāfiskais stāvoklis (pilsētas tuvums/ sasniedzamība, dabas
daudzveidība);



Aktīvi jaunieši;



Stabils pašvaldības finansiālais atbalsts jauniešu aktivitātēm;



Pašvaldībā strādā darbinieks, kurš ir atbildīgs par jaunatnes jomu novadā;



Aktīvi darbojas Nīcas jauniešu centrs (NJC);



NJC strādā atbilstoši apmācīts jaunatnes lietu speciālists;



No 2011. gada novadā darbojas Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija;



No 2011. gadā iedibināta tradīcija – ikgadējs pasākums „Nīcas novada
jauniešu diena”;



No 2013. gada novadā notiek ikgadējs pasākums – „Nīcas novada jauniešu
forums” un jauniešu tikšanās ar deputātiem „Kafija ar politiķiem”. Lielākā daļa
šajos pasākumos ierosināto lietu ir realizējušās;



No 2012. gada novadā notiek pusaudžu nodarbināšana vasaras mēnešos
(pāris gadus – sadarbībā ar NVA, radot papildus darba vietu skaitu);



Regulāra pašvaldības, jaunatnes lietu speciālistes un jauniešu iesaistīšanās ES
un vietējo projektu rakstīšanā un īstenošanā jaunatnes jomas attīstībai;
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Iegūta NJC akreditācija par tiesībām uzņemt Eiropas brīvprātīgā darba
veicējus. 2014./2015. gadā dalība “Erasmus+” programmas apakšprogrammā
“Eiropas brīvprātīgais darbs” (EBD) – divu brīvprātīgo jauniešu no Vācijas un
Spānijas piesaiste NJC;



Informācijas pieejamība par jaunatnes jomu (www.nica.lv, www.njc.lv;
facebook, twitter, vietējā avīze un reģionālie mediji, afišas stendos);



2014. gadā Nīcas novada pašvaldība tika nominēta Izglītības un zinātnes
ministrijas konkursa „Darbs ar jaunatni 2014” kategorijā „Jaunietim
draudzīgākā pašvaldība”;



Labas izglītības iestādes (formālās un neformālās izglītības nodrošinājums,
ārpusstundu piedāvājums, materiāltehniskais nodrošinājums, kvalificēti
pedagogi un darbinieki);



Skolās darbojas Skolēnu valde un Skolēnu parlaments;



Skolās izglītojamajiem nodrošina bezmaksas transportu un ēdināšanu no 1.
līdz 4. klasei;



Nīcas vidusskolā no 2015./2016. mācību gada ir stipendijas vidusskolēniem
par labiem sasniegumiem;



Nīcas vidusskolā ik gadu tiek piesaistīts karjeras konsultants;



Novada skolās ik gadu notiek “Ēnu dienu” pasākumi jauniešiem;



Ar labiem panākumiem darbojas Nīcas mūzikas skola (audzēkņu skaits ar
katru gadu pieaug, audzēkņiem teicami sasniegumi konkursos);



No 2015./2016. mācību gada Mūzikas skola piedāvā apgūt programmu
„Mūzika”, kura paredz jebkura vecuma iedzīvotājiem apgūt muzicēšanas
prasmes vai papildināt līdzšinējo muzikālo izglītību;



Ik gadu tiek piešķirtas naudas balvas visu novada izglītības iestāžu olimpiāžu,
konkursu un sporta sacensību uzvarētājiem;



Jauniešiem plašas iespējas iesaistīties novada kultūras iestāžu pašdarbības
kolektīvos. Ar labiem panākumiem darbojas Nīcas kultūras nama jauniešu
deju kolektīvs „Rietumvējš”;



Jaunieši regulāri tiek iesaistīti lielāku un mazāku pasākumu organizēšanā
dažādās iestādēs;



Pieejamas bibliotēkas (Nīcā un Rudē) ar plašu grāmatu un žurnālu klāstu;



Attālajos novada ciemos - Jūrmalciemā un Kalnišķos darbojas sabiedriskie
centri, kurus apmeklē arī jaunieši;
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Plašs neformālās izglītības piedāvājums Nīcas Pieaugušo izglītības centrā;
kursus apmeklē arī jaunieši;



Interneta pieslēguma punkti dažādās novada publiskajās vietās un brīvpieejas
datori sabiedriskajos centros, bibliotēkās un NJC;



Strauji attīstās sporta infrastruktūra Nīcā un Rudē (Rudes sporta nams un
fitnesa studija, top Nīcas sporta halle, ar jauniešu iniciatīvu darbojas fitnesa
zāle „Bruņnesis” Nīcā);



Notiek dažādi sporta pasākumi, kuros lielākais dalībnieku īpatsvars ir jaunieši;



Labi sportistu sasniegumi;



Nīcas novads – futbolistu novads (daudz komandu dažādās vecuma grupās);



Pašvaldības atbalsts NVO sektoram (informatīvais un finansiālais atbalsts –
vietējais projektu konkurss, telpas, transports utt.);



NJC sadarbība ar novada sociālo dienestu – laba savstarpēja komunikācija
dažādu problēmjautājumu risināšanā;



Nodrošināts finansējums sociālā dienesta budžetā maznodrošināto un
daudzbērnu ģimeņu bērnu radošo darbnīcu organizēšanai vasarā;



Nav rindas pirmsskolas izglītības iestādēs – motivējošs faktors jaunajām
ģimenēm.



Dati no aptaujas anketas rāda, ka lielākoties aptaujātie jaunieši ir apmierināti
ar sevi un savu dzīvi novadā, ar attiecībām ģimenē un draugiem.
Vājās puses



Pašvaldībā nav izstrādāta un apstiprināta stratēģija vai cits plānošanas
dokuments darbam ar jaunatni;



Jauniešu skaita samazināšanās (t.sk. jauniešu aizplūšana no novada - studijas
un darbs citās Latvijas pilsētās un ārzemēs);



Strauji samazinās skolēnu skaits novada skolās;



Ap 22% no novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem mācās Liepājā un
citās izglītības iestādēs;



Uzņēmības, iniciatīvas un komunikācijas prasmju trūkums jauniešiem;



Aktīvie jaunieši bieži vien ir aktīvi daudzās jomās un nespēj sadalīt prioritātes
(skolēnu valde, pulciņi, NJC pasākumi u.c.), bet neaktīvie nedarbojas nekur;
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Nepietiekams/ neesošs telpu un āra vides objektu nodrošinājums jauniešu
brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējām (Grīnvaltos, Bernātos,
Jūrmalciemā, Kalnišķos, Rudē un Nīcā);



Nav pietiekami attīstīts darbs ar jauniešiem vecumā no 20 - 25 gadiem;



Nav izstrādāti dokumenti jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanai
un novērtēšanai;



Trūkst sporta piedāvājuma meitenēm/jaunietēm;



Nepietiekama jauniešu fiziskā aktivitāte/sagatavotība;



Reģionālā nevienlīdzība – jauniešiem attālajos ciemos ir grūtāk iesaistīties
novada centrā notiekošajās aktivitātēs (attāluma un transporta trūkuma dēļ);



Mazs aktīvo NVO skaits (ir tikai 1 jauniešu biedrība);



Nepieciešamo kvalifikāciju darbaspēka trūkums novadā;



Nepietiekams atalgojums esošajās darba vietās (nemotivē jauniešu
atgriešanos novadā);



Nepietiekams pašvaldības piedāvāto darba vietu skaits skolēniem vasarā;



Maza vietējo uzņēmēju iniciatīva jauniešu nodarbināšanā;



Jauniešu bailes no neveiksmes un neizdošanās, uzsākot savu uzņēmējdarbību;



Iegūtie dati no anketām rāda, ka 24% jaunieši ir daļēji apmierināti vai arī nav
apmierināti ar savu veselības stāvokli.
Iespējas



Sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas nodaļu kā
pašvaldības darba ar jaunatni koordinētājiem un finansētājiem projektu
konkursos;



Regulāra dalība dažādos projektu konkursos jauniešu jomas attīstībai novadā;



Lielāks pašvaldības finansējums jauniešu aktivitātēm;



Veidot regulāru sadarbību starp iestādēm un struktūrvienībām jaunatnes
jomas attīstībai novadā;



Veidot starppaaudžu sadarbību (jaunietis – pensionāram, pensionārs –
jaunietim utt.);



Meklēt jauniešu līderus un veidot jaunas jauniešu organizācijas vai iniciatīvu
grupas;
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Veicināt jauniešu iesaistīšanos reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga
aktivitātēs;



Multifunkcionālu centru izveide novada attālajos ciematos – Rudē un
Grīnvaltos;



NJC telpu paplašināšana un papildus darbinieku piesaiste;



Turpināt realizēt “Erasmus+” programmas apakšprogrammu “Eiropas
brīvprātīgais darbs” (EBD) NJC;



Attīstīt dažādus mācību novirzienus novada izglītības iestādēs (pamatojoties
uz jauniešu vēlmēm un vajadzībām);



Plašākas telpas un materiāltehniskās bāzes nodrošinājums Nīcas Mūzikas
skolā;



Attīstīt brīvprātīgā darba kustību novadā;



Infrastruktūras un vides objektu sakārtošana un jaunu izveide iedzīvotāju un
tūristu atpūtas nodrošināšanai (veikali/kafejnīcas, sporta laukumi, bērnu
rotaļu laukumi, norāžu zīmes, peldvietas, autostāvvietas, soliņi, tualetes, u.c.);



Jaunu daudzdzīvokļu namu būvniecība jaunajām ģimenēm;



Pilnveidot interešu izglītības piedāvājumu novadā. Organizēt izglītojošus
seminārus jauniešiem par dažādām viņiem saistošām tēmām;



Plašāks brīvdabas pasākumu klāsts dažādos novada ciemos;



Novada uzņēmējdarbības veicināšana, tās dažādošanas iespējas, kas
palielinās darba vietu skaitu un sekmēs jauniešu atgriešanos novadā;



Pilnveidot informatīvo atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai;



Sadarbībā ar uzņēmējiem un pašvaldību, izveidot virtuālu platformu par
prakses un darba vietām Nīcas novadā;



Aktīvi jāiesaista jauniešus NVA piedāvātajos projektos;



Pašvaldībai piedāvāt lielāku darba vietu skaitu skolēnu nodarbināšanai
vasarā;



Īstenot regulārus jauniešu atkarību profilakses, reproduktīvās veselības un
veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumus sadarbībā ar citām novada
iestādēm un struktūrvienībām;



Wi-Fi pārklājums visās novada publiskajās vietās.
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Draudi


Samazinās pašvaldības finansējums jauniešu jomas attīstībai novadā;



Papildus finansējuma resursu apjoma samazināšanās (ES programmu
slēgšana vai citu finanšu programmu ierobežojuma dēļ);



Strauja jauniešu skaita samazināšanās novadā (demogrāfiskā situācija);



Strauja jauniešu aizplūšana/pārcelšanās uz dzīvi citās pilsētās un došanās uz
ārvalstīm (studijas, darbs, ģimenes apstākļi);



Jauniešu neieinteresētība novadā notiekošajās aktivitātēs un sabiedriskajos
procesos;



Jauniešiem aktuālu un interesējošu piedāvājumu un iespēju trūkums;



Vecāku bezatbildība un neieinteresētība bērnu attīstībā un audzināšanā;



Sadarbības trūkums starp novada iestādēm un struktūrvienībām jaunatnes
jomas attīstības veicināšanai;



Kvalificētu speciālistu skaita samazināšanās izglītības un interešu jomā;



Nīcas vidusskolas likvidēšana (paliek 1. - 9. klase);



Rudes pamatskolas slēgšana;



Pilsētas (Liepājas) tuvums;



Jauniešiem interesējošu prakses un darba vietu trūkums;



Jauniešu veselības stāvokļa pasliktināšanās.
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2. STRATĒĢISKĀ DAĻA
Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni 2016. - 2023. gadam darba
uzdevumā paredzēts, ka dokuments tiek izstrādāts divos posmos. Pirmais posms
paredz esošās situācijas raksturojumu un analīzi, savukārt, otrais posms jeb
stratēģiskā daļa sevī ietver stratēģijas vīziju, galvenā mērķa un uzdevumu definēšanu,
stratēģijas prioritāro jomu noteikšanu, rīcības programmas izstrādi, secinājumus un
rekomendācijas turpmākai jaunatnes politikas attīstībai un aprakstu par stratēģijas
ilgtspēju un ieviešanu.
2.1.

Stratēģijas vīzija

Nīcas novadā dzīvo uzņēmīgi, izglītoti un pilsoniski atbildīgi jaunieši, kas
iesaistās savas dzīves veidošanā.
Veiksmīgi realizējot stratēģijas rīcības programmu, Nīcas novads jauniešiem
būs draudzīga un pievilcīga vieta, lai attīstītu uzņēmējdarbību un lietderīgi pavadītu
brīvo laiku, iesaistītos sabiedriskajos procesos, dibinātu ģimeni un izvēlētos Nīcas
novadu par savu dzīves vietu.
2.2.

Stratēģijas galvenais mērķis un uzdevumi

Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni galvenais mērķis ir uzlabot jauniešu
dzīves kvalitāti novadā visās prioritārajās jomās - jauniešu līdzdalības, sociālās
iekļaušanas, izglītības un apmācības, nodarbinātības un uzņēmējdarbības, veselības
un labklājības jomās.
Stratēģijas uzdevumi:
1. Izpētīt vispārējo situāciju jaunatnes jomā;
2. Noskaidrot jauniešu vajadzības (organizēt izbraukuma diskusijas un veikt
jauniešu anketēšanu);
3. Izstrādāt rīcības programmu 2016. - 2023. gadam, par pamatu ņemot
stratēģijas prioritārās jomas.
2.3.

Stratēģijas prioritārās jomas

Nīcas novada stratēģija darbam ar jaunatni izstrādāta, pamatojoties uz valstī
noteiktajām prioritārajām jomām, kas iekļautas Jaunatnes politikas pamatnostādnēs
2009.–2018. gadam:
1. Jauniešu līdzdalība;
2. Sociālā iekļaušana;
3. Izglītība un apmācība;
4. Nodarbinātība un uzņēmējdarbība;
5. Veselība un labklājība.
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2.4.

Rīcības programma

1. Jauniešu līdzdalība
Ilgtermiņa mērķi

1.1. Radīt labvēlīgu vidi
jauniešu aktīvas
līdzdalības attīstībai
dažādos sabiedrības
līmeņos un procesos.

Īstermiņa mērķi

1.1.1. Veicināt un
atbalstīt jauniešu
līdzdalību Nīcas
novada aktivitātēs.

Plānotās rīcības

Indikatori

Izpildes
laiks

Atbildīgās
institūcijas un
sadarbības partneri
NJC un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kuru darbs saistīts ar
jauniešiem

Finansējuma avoti

1.Turpināt popularizēt
novada iestāžu un
struktūrvienību darbību
un to piedāvātās
aktivitātes jauniešiem.

1. Pieejamā informācija par
novada iestādēm un
struktūrvienībām un to
piedāvātajām aktivitātēm
jauniešiem pašvaldības mājas
lapā un sociālajos tīklos
(facebook.com, twitter.com,
instagram.com u.c.).

2016-2023

2. Iesaistīt jauniešus
esošo un jaunu
pasākumu organizēšanā.

2.Pasākumu daudzums, kuru
organizēšanā iesaistīti jaunieši
un iesaistīto jauniešu skaits.

2016-2023

NJC un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kuru darbs saistīts ar
jauniešiem

Pašvaldības
finansējums

3. Līdzfinansēt jauniešu
projektus.

3.Līdzfinansēto jauniešu
projektu skaits.

2016-2023

Pašvaldība

Pašvaldības
finansējums

4.Pilnveidot JLKK darbu
un iesaistīšanos
pašvaldības lēmumu
pieņemšanā.

4. JLKK iesaistīto jauniešu
dažāds dzīvesvietu un vecuma
sadalījums.

2016-2023

NJC, pieaugušo
izglītības metodiķe

Pašvaldības
finansējums

Pašvaldības
finansējums
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1.1.2. Attīstīt jauniešu
brīvprātīgā darba
sistēmu.

4.2. Iesaistīto jauniešu skaits,
kas piedalījušies jauniešiem
būtisku lēmumu pieņemšanā.
Pašvaldības lēmumu skaits,
kas skar jauniešus.

2016-2023

NJC, pieaugušo
izglītības metodiķe

Pašvaldības
finansējums

5. Nodrošināt jauniešus
ar informāciju par
iespējām iesaistīties
pašvaldības lēmumu
pieņemšanā.

5.Informācijas daudzums par
domes sēdēm, kurās tiek
skatīti ar jauniešu jomu saistīti
jautājumi.

2016-2023

NJC, pieaugušo
izglītības metodiķe,
novada izglītības
iestādes

Pašvaldības
finansējums

6. Turpināt organizēt
ikgadēju novada mēroga
jauniešu forumu.

6.1. Iesaistīto jauniešu skaits
forumā.

2016-2023

NJC, JLKK

Pašvaldības
finansējums

6.2. Forumā izteikto
priekšlikumu un projektu
ideju realizētais skaits.

2016-2023

NJC, JLKK

Pašvaldības
finansējums

7.Iespēju robežās
nodrošināt jauniešiem
transportu uz un no
pasākumiem.

7. Pārvadāto jauniešu skaits.

2016-2023

NJC, Komunālā
pārvalde

Pašvaldības
finansējums

8. Apzināt NEET jauniešus
novadā iesaistot viņus
nodarbinātības, izglītības
vai apmācību aktivitātēs.
1. Izstrādāt brīvprātīgā
darba veikšanai
nepieciešamos
dokumentus.

8. Apzināto un iesaistīto
jauniešu skaits.

2016-2023

Pašvaldības
finansējums, ES
struktūrfondi

1. Izstrādātie un ar domes
sēdes lēmumu apstiprinātie
dokumenti.

2016

NJC, pieaugušo
izglītības metodiķe,
novada izglītības
iestādes
NJC, pieaugušo
izglītības metodiķe

Pašvaldības
finansējums
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1.1.3. Veicināt jaunu
jauniešu organizāciju
veidošanos.

2. Izplatīt informāciju par
brīvprātīgā darba
iespējām vietējā un
starptautiskā mērogā.

2. Izplatītās informācijas
daudzums.

2016-2023

NJC un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības

Pašvaldības
finansējums

3. Iesaistīt dažādu nozaru
partnerus un
organizācijas brīvprātīgā
darba sistēmā (sociālais
dienests, izglītības
iestādes, kultūras
iestādes, biedrības u.c.).

3. Iesaistīto iestāžu un
organizāciju skaits.

2017-2023

NJC un citas
pašvaldības iestādes,
struktūrvienības u.c.
organizācijas

Pašvaldības
finansējums

4. Reizi gadā organizēt
pasākumu “Gada
brīvprātīgais”.

4. Apbalvoto brīvprātīgo
skaits.

2017-2023

NJC, pieaugušo
izglītības metodiķe

Pašvaldības
finansējums

5. Turpināt NJC
akreditāciju EBD un
realizēt EBD projektus.
1. Sniegt konsultācijas par
NVO dibināšanu un
darbību.

5. NJC akreditācija EBD un
realizēto projektu skaits.

2017-2023

NJC, pieaugušo
izglītības metodiķe

1.Sniegto konsultāciju skaits.

2016-2023

NJC, pieaugušo
izglītības metodiķe

ES struktūrfondi un
Pašvaldības
līdzfinansējums
Pašvaldības
finansējums

2. Atbalstīt jauniešu
organizācijas, nodrošinot
telpas un
materiāltehnisko bāzi.

2. Atbalstīto jauniešu
organizāciju skaits.

2016-2023

NJC, pieaugušo
izglītības metodiķe

Pašvaldības
finansējums, ES
struktūrfondi

3 Sekmēt jauniešu
iesaistīšanos jauniešu
organizācijās.

3. Iesaistīto jauniešu skaits
jauniešu organizācijās.

2016-2023

NJC, pieaugušo
izglītības metodiķe

Pašvaldības
finansējums
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1.1.4. Veicināt
jauniešu iesaistīšanos
valsts un starptautiska
mēroga aktivitātēs.

1.1.5.Veicināt jauniešu
patriotismu.

1. Līdzfinansēt jauniešu
projektus.

1. Līdzfinansēto projektu
skaits.

2016-2023

Pašvaldība, NJC,
Attīstības nodaļa

Pašvaldības
finansējums

2. Organizēt jauniešu
pieredzes apmaiņas
braucienus.

2. Pieredzes braucienu skaits.

2016-2023

NJC

Pašvaldības
finansējums, ES
struktūrfondi

3. Iespēju robežās
nodrošināt ar transportu.

3. Pārvadāto jauniešu skaits.

2016-2023

NJC, Komunālā
pārvalde

1. Organizēt pasākumus
(tematiskās
pēcpusdienas,
konkursus), lai izzinātu
novada vēsturi, kultūru,
cilvēkus utt..

1. Organizēto pasākumu un
iesaistīto jauniešu skaits.

2016-2023

NJC un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kurām darbs saistīts
ar jauniešiem

Pašvaldības
finansējums, ES
struktūrfondi
Pašvaldības
finansējums, ES
struktūrfondi

2. Iesaistīties nozīmīgu
valsts svētku svinēšanā,
t.sk. Latvijas simtgades
pasākumos.

2. Iesaistīto jauniešu skaits.

2016-2023
Īpaši 2018

NJC un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kurām darbs saistīts
ar jauniešiem

Pašvaldības
finansējums

3. Veicināt jauniešu
iesaistīšanos pašdarbības
kolektīvos.

3. Iesaistīto jauniešu skaits.

2016-2023

Nīcas kultūras nams,
Otaņķu Tautas nams,
novada izglītības
iestādes

Pašvaldības
finansējums
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1.1.6. Turpināt attīstīt
vienotu Nīcas novada
jauniešu informācijas
sistēmu, lai
nodrošinātu
jauniešiem aktuālu,
kvalitatīvu, pieejamu
un saistošu
informāciju.

1. Pilnveidot informācijas
izplatīšanas veidus
jauniešiem, izmantojot
dažādu informāciju:
1.1. Modernizēt NJC
mājas lapu;

1.1.Mājas lapas apmeklētāju
skaits.

2017

NJC

Pašvaldības
finansējums, ES
struktūrfondi

1.2. Turpināt ievietot
jauniešiem aktuālu
informāciju vietējos un
reģionālajos medijos;

1.2. Ievietotās informācijas
daudzums.

2016-2023

NJC un sabiedrisko
attiecību speciāliste

Pašvaldības
finansējums

1.3. Turpināt ievietot
jauniešiem aktuālu
informāciju sociālajos
tīklos;

1.3. Ievietotās informācijas
daudzums.

2016-2023

NJC un sabiedrisko
attiecību speciāliste

Pašvaldības
finansējums

1.4. Pilnveidot novada
mājaslapas www.nica.lv
sadaļu “afiša”, iekļaujot
tajā visu iestāžu,
struktūrvienību un citu
organizāciju pasākumus
un aktivitātes.

1.4. Ievietoto pasākumu un
aktivitāšu skaits.

2016-2023

Sabiedrisko attiecību
speciāliste,
sadarbībā ar visām
pašvaldības
iestādēm un
struktūrvienībām

Pašvaldības
finansējums

1.5. Turpināt izvietot
afišas vietās, kur pulcējas
jaunieši.

1.5. Izvietoto afišu skaits.

2016-2023

NJC un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kuru darbs saistīts ar
jauniešiem

Pašvaldības
finansējums
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1.2. Radīt iespēju
ikvienam jaunietim
pavadīt brīvo laiku
atbilstoši viņa
vecumam, vajadzībām
un interesēm.

1.2.1 .Jaunu
multifunkcionālu
centru izveide
novadā.

1.2.2. Uzlabot NJC un
esošo sabiedrisko
centru darbību.

1.6. Organizēt jauniešu
klātienes tikšanos par
aktuāliem jautājumiem
(veselība, nodarbinātība,
izglītība u.c.).

1.6. Organizēto tikšanos
skaits.

2016-2023

NJC un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kuru darbs saistīts ar
jauniešiem

Pašvaldības
finansējums, ES
struktūrfondi

1. Izveidot
multifunkcionālus
centrus Rudē un
Grīnvaltos, kuros ir
iespēja darboties visām
paaudzēm.
1. NJC telpu
paplašināšana.

1. izveidoto centru skaits.

2020 - 2023

Pašvaldība, Otaņķu
pagasta pārvalde,
Attīstības nodaļa,
Komunālā pārvalde

ES struktūrfondi,
pašvaldības
līdzfinansējums

1. Paplašinātas NJC telpas.

2020-2023

Pašvaldība, Attīstības
nodaļa, Komunālā
pārvalde, NJC

ES struktūrfondi,
pašvaldības
līdzfinansējums

2. Papildus darbinieku
piesaiste NJC.

2.Piesaistīto darbinieku skaits
NJC.

2017-2023

Pašvaldība, NJC

Pašvaldības
finansējums

3. Sabiedrisko centru
piemērošana jauniešu
vajadzībām.

3. Jauniešu apmeklētāju skaits
sabiedriskajos centros.

2016-2023

Pieaugušo izglītības
metodiķe,
sabiedrisko centru
darbinieki, NJC

Pašvaldības
finansējums

4. Mainīt NJC statusu uz
BJC statusu pie
nosacījuma, ja ir
paplašinātas NJC telpas
un piesaistīts papildus
darbinieks.

4. Statusa maiņa.

2017-2023

Pašvaldība, NJC

ES struktūrfondi,
pašvaldības
līdzfinansējums
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1.2.3. Uzlabot
materiāli tehnisko
bāzi jauniešu brīvā
laika pavadīšanas
vietās.

1.2.4. Organizēt
saturīgas brīvā laika
pavadīšanas
aktivitātes izglītības
iestāžu brīvlaikā.

1. Uzlabot NJC
materiāltehnisko
nodrošinājumu.

1. Inventāra skaits.

2016-2023

NJC, Attīstības
nodaļa

ES struktūrfondi,
pašvaldības
līdzfinansējums

2. Nodrošināt atbilstošu
inventāru un labiekārtot
jauniešu atpūtas vietas.

2. Labiekārtoto jauniešu
atpūtas vietu skaits.

2016-2023

Attīstības nodaļa,
Komunālā pārvalde,
NJC, sporta
metodiķis

ES struktūrfondi,
pašvaldības
līdzfinansējums

3. Pilnveidot interneta
(Wi-Fi) pieejamību
novada publiskajās
vietās.
1. Iestādēm
sadarbojoties, organizēt
tematiskās nometnes,
pulciņus, radošās
darbnīcas.

3. Wi-Fi punktu skaits novadā.

2016-2023

Pašvaldība, IT
speciālists

ES struktūrfondi,
pašvaldības
līdzfinansējums

1. Tematisko nometņu,
pulciņu, radošo darbnīcu
skaits vasaras brīvlaikā.

2016-2023

NJC un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kurām darbs saistīts
ar jauniešiem

ES struktūrfondi,
pašvaldības
līdzfinansējums

Izpildes
laiks

Atbildīgās
institūcijas un
sadarbības partneri
Sociālais dienests
sadarbībā ar
pieaugušo izglītības
metodiķi un NJC

2. Sociālā iekļaušana
Ilgtermiņa mērķi

2.1. Veicināt sociālās
atstumtības riskam
pakļauto bērnu un
jauniešu iekļaušanu
sabiedriskajos
procesos.

Īstermiņa mērķi

Plānotās rīcības

2.1.1. Nodrošināt
finansējumu sociālās
atstumtības riskam
pakļautajiem bērniem
un jauniešiem.

1. Turpināt organizēt
ikgadējas vasaras radošās
darbnīcas daudzbērnu un
trūcīgo ģimeņu bērniem.

Indikatori

1. Iesaistīto bērnu skaits.

2016-2023

Finansējuma avoti

Pašvaldības
finansējums
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2.1.2. Nodrošināt
bērnu un jauniešu ar
īpašām vajadzībām
iekļaušanu
sabiedriskajos
procesos.

2. Turpināt nodrošināt
brīvpusdienas skolās
daudzbērnu un trūcīgo
ģimeņu bērniem un
jauniešiem.

2. Brīvpusdienu skaits skolās.

2016-2023

Sociālais dienests,
izglītības iestādes

Pašvaldības
finansējums

3. Nodrošināt bezmaksas
dalību novada maksas
pasākumos trūcīgo
ģimeņu bērniem un
jauniešiem.

3. Iesaistīto bērnu un jauniešu
skaits.

2016-2023

Sociālais dienests,
NJC un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kurām darbs saistīts
ar bērniem un
jauniešiem

Pašvaldības
finansējums

4. Iesaistīt trūcīgos
jauniešus pasākumu un
aktivitāšu plānošanā un
organizēšanā.

4. Iesaistīto jauniešu skaits.

2016-2023

Pašvaldības
finansējums

1. Apzināt un uzturēt
saikni ar bērniem un
jauniešiem ar īpašām
vajadzībām.

1. Apzināto jauniešu ar
īpašām vajadzībām skaits.

2016-2023

Sociālais dienests,
NJC un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kuru darbs saistīts ar
jauniešiem
Sociālais dienests,
NJC un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kuru darbs saistīts ar
jauniešiem

2. Uzlabot vides
pieejamību pašvaldības
iestādēs.

2. Uzlaboto/izveidoto vides
objektu skaits.

2016-2023

Sociālais dienests,
novada izglītības
iestādes, Komunālā
pārvalde

ES struktūrfondi,
pašvaldības
līdzfinansējums

Pašvaldības
finansējums
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2.2.Veidot
starppaaudžu
sadarbību.

2.2.1.Organizēt
pasākumus un
aktivitātes, kas veicina
starppaaudžu
sadarbību.

3. Iesaistīt jauniešu ar
īpašām vajadzībām
pasākumu un aktivitāšu
plānošanā un
organizēšanā.

3. Iesaistīto jauniešu skaits.

2016-2023

Sociālais dienests,
NJC un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kuru darbs saistīts ar
jauniešiem
NJC un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kuru darbs saistīts ar
jauniešiem

Pašvaldības
finansējums

1. Organizēt pasākumus
jaunietis – pensionāram,
pensionārs – jaunietim.

1. Organizēto pasākumu
skaits.

2016-2023

2. Tupināt organizēt
ikgadēju pasākumu
“Ģimeņu sporta spēles”.

2. Iesaistīto ģimeņu skaits.

2016-2023

Sporta metodiķis un
citas iestādes, kuras
organizēšanā
iesaistījušās līdz šim

Pašvaldības un
sponsoru
finansējums

3. Organizēt jauniešu
aktivitātes, kuru
mērķauditorija ir
vientuļie pensionāri.

3. Organizēto aktivitāšu
skaits.

2016-2023

NJC un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kurām darbs saistīts
ar jauniešiem

Pašvaldības
finansējums

Izpildes
laiks

Atbildīgās
institūcijas un
sadarbības partneri
Izglītības speciāliste,
novada izglītības
iestādes

Pašvaldības
finansējums

3. Izglītība un apmācība
Ilgtermiņa mērķi

Īstermiņa mērķi

Plānotās rīcības

3.1. Pilnveidot formālās
izglītības piedāvājumu.

3.1.1. Attīstīt dažādus
mācību novirzienus
novada izglītības
iestādēs.

1. Noteikt un veidot
iespējamos vidusskolas
novirzienus, noskaidrojot
jauniešu vēlmes un
vajadzības, kā arī izpētot
tuvumā esošo vidusskolu
piedāvājumu.

Indikatori

1. Izpētītas jauniešu vēlmes
un tuvumā esošo vidusskolu
piedāvājums.

2016-2023

Finansējuma avoti

Pašvaldības
finansējums

2. Izveidotie vidusskolas
mācību novirzieni.
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3.1.2. Motivēt
skolēnus un studentus
mācību darbam.

3.2. Sekmēt jauniešu
neformālās izglītības
attīstību.

3.2.1. Attīstīt un
popularizēt
neformālās izglītības
pieejamību un
piedāvājumu.

1. Turpināt balvas “Nīcas
novada cerība”
pasniegšanu, beidzot
vidusskolu.

1. Apbalvoto jauniešu skaits.

2016-2023

Pašvaldība

Pašvaldības
finansējums

2. Turpināt nodrošināt
stipendijas
vidusskolēniem par
labiem sasniegumiem.

2.Izsniegto stipendiju skaits
un apjoms.

2016-2023

Nīcas vidusskola

Pašvaldības
finansējums

3. Turpināt piešķirt
naudas balvas novada
izglītības iestāžu
skolēniem olimpiāžu,
konkursu un sporta
sacensību uzvarētājiem.

3. Izsniegto naudas balvu
skaits un apjoms.

2016-2023

Pašvaldība, novada
izglītības iestādes

Pašvaldības
finansējums

4. Izveidot stipendiju
fondu studējošo jauniešu
atbalstam, lai veicinātu
viņu atgriešanos novadā
pēc studiju beigšanas.
1. Turpināt organizēt
dažādus neformālās
izglītības pasākumus un
apmācības.

4.Izsniegto stipendiju skaits
un apjoms.

2018-2023

Pašvaldība,
uzņēmējdarbības
speciālists, NJC

Pašvaldības
finansējums

1. Organizēto neformālo
izglītības pasākumu un
apmācību skaits.

2016-2023

Pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kuru darbs saistīts ar
jauniešiem,
pieaugušo izglītības
metodiķe

Pašvaldības
finansējums, ES
struktūrfondu
līdzekļi

2. Izplatīt informāciju par
neformālās izglītības

2. Izplatītās informācijas
apjoms.

2016-2023

Pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,

Pašvaldības
finansējums, ES
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iespējām jauniešiem
pieejamās vietās.

kuru darbs saistīts ar
jauniešiem,
Pieaugušo izglītības
metodiķe

struktūrfondu
līdzekļi

3. Motivēt jauniešus
izmantot dažādu finanšu
instrumentu iespējas, lai
iesaistītos projektos
neformālās izglītības
īstenošanā (piem.,
„Jaunatne darbībā”).
4. Nodrošināt jauniešiem
konsultācijas par
neformālo izglītību un tās
īstenošanas iespējām.

3. Uzrakstīto un apstiprināto
projektu skaits.

2016-2023

NJC un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kuru darbs saistīts ar
jauniešiem

Pašvaldības
finansējums

4. Konsultāciju skaits.

2016-2023

Pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kuru darbs saistīts ar
jauniešiem,
pieaugušo izglītības
metodiķe

Pašvaldības
finansējums

5. Turpināt Nīcas mūzikas
skolā piedāvāt apgūt
programmu “Mūzika”.

5. Iesaistīto jauniešu skaits.

2016-2023

Nīcas mūzikas skola

Personīgais
finansējums

Izpildes
laiks

Atbildīgās
institūcijas un
sadarbības partneri
Uzņēmējdarbības
speciālists, NJC

4. Nodarbinātība un uzņēmējdarbība
Ilgtermiņa mērķi

Īstermiņa mērķi

Plānotās rīcības

4.1. Veicināt jauniešu
nodarbinātību
un
uzņēmējdarbību Nīcas
novadā.

4.1.1. Nodrošināt
jauniešiem
informāciju par
uzņēmējdarbības
iespējām un veicināt
jauniešu palikšanu un
atgriešanos novadā.

1. Pilnveidot informatīvo
atbalstu
jauniešiem
uzņēmējdarbības
uzsākšanai.

Indikatori

1. Publicētās informācijas
daudzums.

2016-2023

Finansējuma avoti

Pašvaldības
finansējums, ES
struktūrfondu
līdzekļi
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2.
Sadarbībā
ar
uzņēmējiem
un
pašvaldību,
izveidot
virtuālu platformu par
prakses un darba vietām
Nīcas novadā.

2. Pieejamā informācija par
prakses un darba vietām
Nīcas novadā.

2017-2023

Uzņēmējdarbības
speciālists, NJC,
pieaugušo izglītības
metodiķe,
sabiedrisko attiecību
speciāliste, IT
speciālists

Pašvaldības
finansējums,
uzņēmēju līdzekļi

3.
Aktīvi
jāiesaista
jaunieši
NVA
piedāvātajos projektos.

3. Iesaistīto jauniešu skaits.

2016-2023

NJC,
pieaugušo izglītības
metodiķe

Pašvaldības
finansējums, ES
struktūrfondu
līdzekļi

4. Pašvaldībai piedāvāt
lielāku darba vietu skaitu
skolēnu nodarbināšanai
vasarā.

4. Nodarbināto skaits.

2017-2023

Pašvaldība, NJC
pieaugušo izglītības
metodiķe, Komunālā
pārvalde

Pašvaldības
finansējums

5. Rīkot jauniešu
uzņēmēju tikšanos.

5. Organizēto tikšanos skaits.

2016-2023

Uzņēmējdarbības
speciālists, NJC

Pašvaldības
finansējums

6. Organizēt diskusijas
par jauniešu karjeras
iespējām.

6. Organizēto diskusiju skaits.

2016-2023

Uzņēmējdarbības
speciālists, NJC, un
novada izglītības
iestādes

Pašvaldības
finansējums

7. Izpētīt, kādās jomas
speciālisti tuvākajos
gados būs nepieciešami
novada iestādēs un
uzņēmumos.

7. Izpētīts, kādas jomas
speciālisti tuvākajos gados
būs nepieciešami novada
iestādēs
un uzņēmumos.

2016-2023

Uzņēmējdarbības
speciālists

Pašvaldības
finansējums,
Uzņēmēju līdzekļi

un
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5. Veselība un labklājība
Ilgtermiņa mērķi

5.1. Veicināt veselīgu
un drošu dzīvesveidu
jauniešu vidū.

Īstermiņa mērķi

5.1.1. Īstenot
regulārus jauniešu
atkarību profilakses,
reproduktīvās
veselības, veselīga
dzīvesveida un
sabiedriskās drošības
popularizēšanas
pasākumus.

5.1.2.Pilnveidot
sporta infrastruktūru
Nīcas novadā.

Plānotās rīcības

Indikatori

Izpildes
laiks

Atbildīgās
institūcijas un
sadarbības partneri
Ambulances
vadītāja, NJC,
novada izglītības
iestādes un citas
pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kuru darbs saistīts ar
jauniešiem

Finansējuma avoti

1. Veidot informatīvās
kampaņas un akcijas par
veselīgu dzīvesveidu un
veselību, tai skaitā
tematiskās veselības
dienas pasākumus u.c.
sporta pasākumus.

1. Organizēto pasākumu
skaits.

2016-2023

Pašvaldības
finansējums

2. Integrēt sociālā riska
grupu jauniešus saturīgās
jauniešu aktivitātēs.

2. Iesaistīto jauniešu skaits.

2016-2023

Sociālais dienests,
NJC un novada
izglītības iestādes

Pašvaldības
finansējums, ES
struktūrfondu
līdzekļi

3. Turpināt organizēt un
pilnveidot treniņu
piedāvājumu dažādos
sporta veidos.
1. Izveidot aktīvās atpūtas
laukumus novada
attālajos ciematos:
Grīnvaltos, Bernātos,
Kalnišķos, Jūrmalciemā.

3. Piedāvāto treniņu veidi un
iesaistīto skaits.

2016-2023

Sporta metodiķis

Pašvaldības
finansējums

1. Izveidoto atpūtas laukumu
skaits novada attālajos
ciematos.

2016-2023

Attīstības nodaļa,
Komunālā pārvalde,
sporta metodiķis

ES struktūrfondi,
pašvaldības
līdzfinansējums

2. Papildināt esošo sporta
infrastruktūru Nīcā.

2. Papildinātās sporta
infrastruktūras apjoms.

2016-2023

Attīstības nodaļa,
Komunālā pārvalde,
sporta metodiķis

ES struktūrfondi,
pašvaldības
līdzfinansējums

58

Nīcas novada stratēģija darbam ar jaunatni 2016. - 2023. gadam

5.1.3. Veicināt videi
draudzīgu dzīvesveidu
jauniešu vidū.

5.2. Sekmēt jauniešu
labklājību novadā.

5.2.1.Pilnveidot
ciematu
infrastruktūru.

5.2.2. Atbalsts
jaunajām ģimenēm.

1.Turpināt piedalīties
Latvijas Lielās talkas
pasākumos un organizēt
citas vides sakopšanas un
labiekārtošanas talkas.

1. Organizēto talku un
iesaistīto jauniešu skaits.

2016-2023

Speciāliste tūrisma
un vides jautājumos,
novada izglītības
iestādes, Komunālā
pārvalde un citas
novada iestādes,
struktūrvienības

Pašvaldības
finansējums

2. Turpināt organizēt
izglītojošus pasākumus
un kampaņas par dabas
resursu un enerģijas
ilgtspējīgu izmantošanu.

2. Organizēto pasākumu
skaits.

2016-2023

Speciāliste tūrisma
un vides jautājumos,
novada izglītības
iestādes, NJC un
novada izglītības
iestādes

Pašvaldības
finansējums

1. Sakārtot esošos un
izveidot jaunus vides
objektus pievilcīgas vides
radīšanai un tūristu
piesaistīšanai.

1. Sakārtoto un jaunizveidoto
vides objektu skaits.

2016-2023

Speciāliste tūrisma
un vides jautājumos,
Attīstības nodaļa,
Komunālā pārvalde

ES struktūrfondi,
pašvaldības
līdzfinansējums

2. Bernātos un
Jūrmalciemā izveidot
kafejnīcu.
1. Jaunu, daudzdzīvokļu
namu būvniecība
jaunajām ģimenēm.

2. Izveidota kafejnīca
Bernātos.

2016-2023

Privātā iniciatīva

1. Jauno dzīvokļu skaits.

2018-2023

Uzņēmējdarbības
speciālists, kāda
uzņēmēja iniciatīva
Komunālā pārvalde,
Attīstības nodaļa,
kāda uzņēmēja
iniciatīva

2. Vecināt jauno ģimeņu
iesaistīšanos novada
aktivitātēs.

2. Iesaistīto ģimeņu skaits.

2016-2023

Sociālais dienests,
novada kultūras
iestādes, sporta
metodiķis

Pašvaldības
finansējums

ES struktūrfondi,
pašvaldības
līdzfinansējums vai
privātā iniciatīva
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2.5.

Secinājumi un rekomendācijas turpmākai jaunatnes politikas attīstībai
Nīcas novadā

Stratēģijas izstrādes procesā tika secināts, ka vispārējā situācija Nīcas novadā
jaunatnes jomā ir raksturojama kā laba. Šajā jomā ir daudz labu iestrāžu, kuras ir
jāturpina realizēt arī turpmāk. Savukārt, lai piepildītos stratēģijas vīzija, īstenotos
mērķis un uzdevumi, ir jāiegulda papildus darbs un finanses, lai jaunatnes joma
novadā būtu visaugstākajā līmenī. Sasniegt teicamus rezultātus ir iespējams, strādājot
sistemātiski pēc izstrādātās rīcības programmas.
Rīcības programma paredz nopietnu darbu piecās prioritārajās jomās: jauniešu
līdzdalības, sociālās iekļaušanas, izglītības un apmācības, nodarbinātības un
uzņēmējdarbības, veselības un labklājības jomās.
Rīcības programmas lielāko aktivitāšu daļu iespējams īstenot, piesaistot papildus
finansējumu. Liels uzsvars nākotnē būs jāliek uz ES struktūrfondu līdzekļu piesaisti un
pašvaldības līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu noteikto prioritāšu realizēšanai.
Stratēģijas izstrādātāji, ņemot vērā esošās situācijas izvērtējumu, kā arī rezultātus,
kuri tika iegūti no izbraukuma diskusijām, tiekoties ar jauniešiem klātienē un aptaujas
anketām, rekomendē izvirzīt sekojošas prioritātes, kuras realizēt ar ES struktūrfondu
atbalstu:


Jaunu aktīvās atpūtas laukumu izveidošana Grīnvaltos, Bernātos, Jūrmalciemā
un Kalnišķos;



Esošās sporta infrastruktūras sakārtošana/papildināšana Nīcā – jauna sporta
laukuma izbūve, āra trenažieri, skeitparks;



Multifunkcionālu centru izveide Rudē un Grīnvaltos;



Nīcas jauniešu centra telpu paplašināšana un materiāltehniskās bāzes
papildināšana;



Mūzikas un mākslas mājas izveide;



Estrādes izbūve Nīcas parkā vasaras sezonas pasākumu dažādošanai;



Dzīvojamo māju būvniecība jaunajām ģimenēm;



Vides objektu sakārtošana un jaunu izveide (pastaigu takas, norādes zīmes,
autostāvvietas, soliņi, bērnu rotaļu laukumi un tualetes Bernātos, Jūrmalciemā
un citās novadā nepieciešamās vietās);



Wi-Fi pārklājums novada publiskajās vietās;



Dalība ERASMUS+ programmā – Eiropas brīvprātīgo jauniešu piesaistīšana;
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Dalība NVA projektos – pusaudžu nodarbināšana vasaras mēnešos, jauniešu –
bezdarbnieku apmācības, pārkvalifikācija;



„Esi uzņēmējs!” – apmācību organizēšana jauniešiem par uzņēmējdarbības
uzsākšanu un finansējums ideju realizēšanai;

Prioritātes, kuras realizēt par pašvaldības finansējumu, iesaistoties atbildīgajām
iestādēm un struktūrvienībām:


Veicināt un atbalstīt jauniešu līdzdalību Nīcas novada aktivitātēs;



Attīstīt jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu;



Veicināt jaunu jauniešu organizāciju veidošanos;



Veicināt jauniešu iesaistīšanos valsts un starptautiska mēroga aktivitātēs;



Veicināt jauniešu patriotismu;



Turpināt attīstīt vienotu Nīcas novada jauniešu informācijas sistēmu, lai
nodrošinātu jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informāciju;



Radīt iespēju ikvienam jaunietim pavadīt brīvo laiku atbilstoši viņa vecumam,
vajadzībām un interesēm;



Veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu iekļaušanu
sabiedriskajos procesos;



Veidot starppaaudžu sadarbību;



Pilnveidot formālās izglītības piedāvājumu;



Sekmēt jauniešu neformālās izglītības attīstību;



Veicināt jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību Nīcas novadā, kas
sekmētu jauniešu atgriešanos novadā pēc studiju beigšanas augstskolās;



Veicināt veselīgu un drošu dzīvesveidu jauniešu vidū;



Sekmēt jauniešu labklājību novadā.

Stratēģijas rīcības programmā visas iepriekšminētās jomas tiek apskatītas
detalizētāk, norādot ne tikai konkrētas aktivitātes un rīcības, bet arī indikatorus,
aktivitāšu ieviešanas laika grafiku, par aktivitātēm atbildīgās institūcijas/sadarbības
partnerus un finansējuma avotu konkrēto aktivitāšu realizēšanai.
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2.6. Stratēģijas ilgtspēja un ieviešana
Par Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni pārraudzību atbildīgs ir Nīcas
novada domes izpilddirektors. Rīcības programmas īstenošanu un ilgtspēju nodrošinās
jaunatnes lietu speciāliste sadarbībā ar pieaugušo izglītības metodiķi, Jaunatnes lietu
konsultatīvo komisiju un citām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām. Katru gadu
Nīcas novada jauniešu forumā jauniešiem, deputātiem un novada iestāžu vadītājiem
tiek prezentēts iepriekšējā gadā paveiktais un tiek izstrādāts darbības plāns
nākamajam gadam. Gada nogalē izpilddirektors, attīstības nodaļas vadītāja, jaunatnes
lietu speciāliste un pieaugušo izglītības metodiķe izvērtē stratēģijas īstenošanu
novadā. Tikšanās reizē, nepieciešamības gadījumā, tiek veikti grozījumi vai
papildinājumi rīcības programmā.
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PIELIKUMI
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1. pielikums
NVO, kuru statūtos norādītie mērķi saistīti ar jaunatnes jomu
Nr.
NVO
p.k.
nosaukums
„JAUNATNES
1.
DEMOKRĀTIJAS
SKOLA”

Statūtos norādītie mērķi

Komentārs

Veicināt jauniešu iesaistīšanos
demokrātisko procesu virzībā
palīdzēt jauniešiem apzināties
sevi un savu vietu šajos procesos,
veicināt viņu pašapliecināšanos.

Bijusi ļoti laba sadarbība starp
pašvaldību un biedrību. Nīcas
Jauniešu centrā organizējusi
dažādus
diskusiju
un
tematiskos vakarus (Kafija ar
politiķiem u.c.), pasākumus
(Nīcas Jauniešu diena u.c.) , kā
arī
piedalījusies
dažādās
jauniešu
apmācībās
un
semināros gan vietējā, gan
starptautiskā mērogā. Biedrība
savas
darbības
laikā
ir
organizējusi un īstenojusi
vairākus jauniešu seminārus,
konferences, apmācības, kā arī
piedalījusies dažādos projektu
konkursos. Jauniešu centrā
realizējusi
projektu,
kura
rezultātā tika izremontēta
viena NJC telpa. Rīkojusi
dažādus
izglītojošus
pasākumus jauniešiem, taču
pēdējo divu gadu laikā vairs
aktīvi nedarbojas.

Viens no mērķiem: bērnu un
jauniešu izglītības veicināšana un
veselīga
dzīvesveida
popularizēšana,
izglītojošu
pasākumu par dabas aizsardzību
organizēšana, t.sk. dabas draugu
pulciņa un airēšanas skolas
organizēšana.

Biedrība
reāli
funkcionē,
sadarbībā ar pašvaldību 2015.
gada
aprīlī
ir
izveidots
airēšanas pulciņš. Organizē
pasākumus, kas veicina bērnu
un jauniešu izglītību dažādās
jomās
(daba,
veselīgs
dzīvesveids u.c.) – piemēram,
filmu vakari “Upeskrastos”.
Reāli funkcionē.

2.

„BĀRTAS UPES
RADOŠĀ
APVIENĪBA”
(„BURA”)

3.

“CERĪBU KRĀSA” Veicināt atstumto grupu bērnu un Šī biedrība nodarbojas ar
jauniešu
sociālo
integrāciju, statūtos norādītajiem
dodot iespēju piedalīties aktīvos, mērķiem.
mērķtiecīgos,
izglītojošos
pasākumos.

4.

“ĢIMEŅU
CENTRS
„LIEPA””

Sabiedrības
fiziskās
un Nav informācijas par
emocionālās veselības, izglītības organizācijas darbību.
un
pilsoniskās
aktivitātes
veicināšana, organizējot veselības

šīs
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veicināšanas
pasākumus,
izglītojot sabiedrību par fizisko un
emocionālo
veselību
rīkojot
sporta, atpūtas un izglītojošus
pasākumus, veicinot bērnu un
jauniešu iesaisti sabiedriskās
aktivitātēs.
Popularizēt
jāšanas
sportu;
Piesaistīt jauniešus un bērnus
aktīvai brīvā laika pavadīšanai un
sportošanai;
Nodrošināt
ar
jāšanas sportu saistītu pasākumu
organizēšanu.

Šī biedrība nodarbojas ar
statūtos norādītajiem
mērķiem, bet visi pakalpojumi
ir par maksu.

5.

„KAPITĀLS C”

6.

KULTŪRAS
AKTĪVISTU
APVIENĪBA
„OPĀ”

Bagātināt Kurzemes novada
kultūras dzīvi, veicinot mūsdienu
mākslas
attīstību,
kultūras
mantojuma
saglabāšanu;
Organizēt un īstenot dažādus
kultūras, mākslas, atpūtas un
izklaides pasākumus; Veicināt
jauniešu brīvā laika lietderīgu
pavadīšanu, neformālo izglītību
un personīgo attīstību.

7.

„KURZEMNIEKI”

Viens
no
mērķiem:
veikt Šobrīd
organizācija
autosporta
popularizēšanu nedarbojas.
jaunatnes vidū.

8.

NODIBINĀJUMS
„FONDS
„LIBAVAS
FILMA””
„UGUNSKURS”

Viens no mērķiem: jaunatnes Nav informācijas par
izglītotības
veicināšana organizācijas darbību.
kinomākslas jomā.
Viens no mērķiem: veicināt
pagastā dzīvojošo bērnu un
jauniešu saturīgu brīvā laika
izmantošanu.

Biedrība realizē savu uzstādīto
mērķi,
rīkojot
dažādus
pasākumus
bērniem
un
jauniešiem
–
pārgājieni,
vasaras nometnes u.c. Reāli
funkcionē.

“NĪCAS
NOVADA
ATTĪSTĪBAS
BIEDRĪBA”

Veicināt un sekmēt izglītības,
sporta, kultūras jomu attīstību,
veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu Nīcas novadā; sekmēt
sabiedrības iesaistīšanos Nīcas
novada izglītības, kultūras, sporta
dzīvē; veicināt pašvaldības un
dažādu
sabiedrības
grupu
sadarbību.

Dalība projektā – rotaļu
laukuma izveide Grīnvaltu
ciemā, piesaistot finansējumu
vairāk nekā 7000 EUR apmērā.
Reāli funkcionē.

9.

10.

Iepriekš bijusi aktīva NVO,
vairāk pasākumus realizējusī
Liepājā, šobrīd organizācija
aktīvi nedarbojas.

aktīvi

šīs
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2. pielikums
Jauniešu centrā organizētās aktivitātes 2014. gadā*
Mēnesis
Janvāris

Aktivitāte
1. Seminārs “Atstarojošo elementu lietošana diennakts tumšajā laikā”
sadarbībā ar CSDD un Valsts Policijas pārstāvjiem.

Februāris

1. Gada svarīgākais pasākums “Nīcas Jauniešu diena”. Dienas laikā aktivitātēs
piedalījās ap 150 cilvēkiem, kas bija ieradušies no Liepājas, Pāvilostas,
Brocēniem un Kuldīgas. Vakarā notika balle.

Marts

1. Ceļu satiksmes noteikumu diena.
2. Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija organizēja Eiropas valstu vakaru, kur
tika prezentētas dažādas valstis.
3. Tika apmeklēta Talsu Jauniešu diena “Iekāp kedās”.
4. Seminārs “Tīra Baltijas jūra tavā vannas istabā”.

Aprīlis

1. Lieldienu Jampadracis bērniem un jauniešiem NJC (Tika atvesti truši no
pašu jauniešu lauku mājām, kā arī tika krāsotas un ripinātas olas).

Maijs

1. Jauniešu centrs sadarbībā ar Latvijas Kristīgiem Skautiem no Liepājas
organizēja pārgājienu uz Pūsēnu kāpu. Pārgājienā devās 25 dažāda vecuma
dalībnieki, sākot no 8 gadu vecuma.
2. Pasākums ar nosaukumu “Diena bez tabakas”, kas tika organizēts
sadarbībā ar Nīcas ambulances vadītāju Inatu Štālu. Uz pasākumu bija
ieradušies 20 dažāda vecuma jaunieši.

Jūnijs

1. Nīcā norisinājās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu, bērnu un
jauniešu centru vokāli instrumentālo ansambļu festivāls "Nīca skan", kurā
Jauniešu centrs organizēja dažādas radošās darbnīcas.
2. Lekcija par dabas parku “Pape” sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu.
3. Laivu brauciens pa Bārtas upi 35 km garumā ar nakšņošanu, kurā piedalījās
aptuveni 20 jauniešu.

Jūlijs

1. Darbs jauniešiem apkārtnes labiekārtošanā. Kopumā tika nodrošināts
darbs 20 pusaudžiem.

Augusts

1. Darbs jauniešiem apkārtnes labiekārtošanā. Kopumā tika nodrošināts
darbs 20 pusaudžiem.
2. Pārgājiens „Ar jautrību pretī saulei”, kuru organizē Nīcas Jaunatnes lietu
konsultatīvā komisija. Pirmajā dienā notika pārgājiens Liepāja – Bernāti,
savukārt otrajā dienā tika spēlētas netradicionālās sporta spēles. Piedalījās
aptuveni 15 jauniešu.

Septembris

1. Otrais Nīcas novada Jauniešu forums, kuru apmeklēja 20 novada aktīvākie
jaunieši. Foruma mērķis ir veicināt sadarbību starp jauniešiem un jaunatnes
jomā iesaistītām personām, lai diskutētu par jauniešiem aktuālām tēmām,
aktīvi līdzdarbotos jauniešu centra aktivitāšu plānošanā un vērtīgi pavadītu
laiku.
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Oktobris

1. Sākās Eiropas brīvprātīgā darba projekts “All Together”, kura ietvaros tika
sākts piedāvāt spāņu un vācu valodas nodarbības Jauniešu centra telpās.
2. Neformāls pasākums “Kafija ar politiķiem”, kurā piedalījās 7 Nīcas novada
domes pārstāvji un aptuveni 20 jauniešu.

Novembris

1. 11. novembrī, lai mudinātu „tumšos gājējus” kļūt labāk redzamiem
diennakts tumšajā laikā, jauniešu centrs sadarbībā ar biedrību „Latvijas
Samariešu apvienība” Liepājas nodaļu, īstenoja atstarojošo vestu dalīšanas
akciju, kuras laikā Nīcas novada iedzīvotājiem tika izdalītas 500 gaismu
atstarojošās vestes.
2. 21. novembrī tika aizvadīts jau otrais Nīcas Jauniešu centra “Karaoke”
konkurss.

Decembris

1. Labdarības akcija “Liepājas dzīvnieku patversmei”. Jauniešu centra
apmeklētāji ziedoja nepieciešamās lietas Liepājas dzīvnieku patversmei,
kuras mēneša beigās kopīgi arī nogādāja dzīvniekiem.

*Papildus citiem pasākumiem, katru mēnesi tiek organizēts kāds sporta turnīrs – dambretes,
novusa vai galda tenisa turnīrs. Tie jauniešu vidū ir ļoti iecienīti.
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3. pielikums
Nīcas Jauniešu centra darbības izvērtējums
2013. gada Nīcas novada jauniešu forumā

1.

Plusi
Jaunā telpa

Mīnusi
Nav atvērts brīvdienās

Iespējas
Piesaistīt citu pilsētu jauniešus

2.

Aktivitātes

Maz sportisku aktivitāšu

Vairāk filmu vakaru

3.

Var pavadīt brīvo laiku

Vairāk iespēju, interešu

4.

Tradīcija „Jauniešu diena”

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ir Jauniešu komisija
Ir vasaras aktivitātes
Dažādas iekārtas
Krāsainas telpas
Atvērts visiem
Ir ko darīt

11.
12.

„Labais plecs” (D. Ansule)
Pieredzes braucieni

Maz informācijas par to
kas te notiek
Nav ierobežojumi
sēdēšanai pie datora
Daudz mazu bērnu
Nepozitīvi jaunieši
Jaunieši plēš inventāru
Maz vietas
Maz cilvēku
Pārāk maz cilvēku brauc
ciemos uz NJC
Nav TV
Nav virtuves

13.

Laivu brauciens

14.

„Kafija ar politiķiem”

15.
16.
17.
18.

Jauniešu Forums
Atsaucīgas vadītājas
Jauni galdi
Sociālie tīkli - Dr.lv,
twitter
Dažādi galda spēļu turnīri

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Visādās galda spēles
Lielas telpas
Spēļu galdi (galda teniss,
novuss, futbols)
Jaunas mēbeles (jaunajā
telpā)
Mājas lapa
Interešu izglītība
Lietderīga laika
pavadīšana

Nav izremontētas vecās
telpas
Uz vietas nav mūzikas
instrumentu
Maza saliedētība
Maz pasākumu
Maza atsaucība
Nav sadarbības ar citiem
Jauniešu centriem

Naudas balvas piesaiste
Apmaiņas braucienus
Eiropas brīvprātīgie
Disenes un ballītes
Mūzikas instrumenti
Vajag virtuvi
Jauns jumtiņš pie ieejas
Vairāk sporta aktivitāšu
Darba laiks ilgāk (arī
sestdienas un svētdienās)
Vadītājām kabinetu
Rīkot sacensības, kurām ir
labas balvas
TV
Rīkot debates
Grupas mēģinājumi NJC telpās
Vairāk informācijas
Jauniešu sadarbība un
draudzība
Vairāk datoru
Pateicības aktīvākajiem
Telpu paplašināšana
Vairāk spēļu galdu un datoru
Vairāk sporta aktivitāšu telpās
Dažādot apmeklētājus
Laba reklāma
Piesaistoši piedāvājumi
Atsvaidzinot vecās telpas un
kā darba spēku izmantot
jauniešus
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4. pielikums
Jauniešu dzīves Nīcas novadā izvērtējums
2013. gada Nīcas novada jauniešu forumā
Nr.p.k.
Patīkamais
1.
Sociālie tīkli, var uzzināt
informāciju
2.
Pašvaldība rūpējas un atbalsta
NJC
3.
Novadā tiek rīkoti dažādi pulciņi
un aktivitātes
4.
NJC ir „labais plecs” D. Ansule

Sliktais
Maz attīstīta sporta joma
Kultūras nama lielā zāle ir
drūma
Šausmīgi Nīcas novada
ceļi
Maz attīstīts ūdens
tūrisms (Bernātos nav
aktivitāšu)
Nav stipendiju

5.

Skola un bērnudārzs ir no
ārpuses nosiltināti

6.

Ir sakopts novads

Darba iespēju trūkums
(arī jauniešiem)

7.

Nīcas novada sociālais dienests
rūpējas par trūcīgām ģimenēm

8.

Bernātos ir izveidotas
skulptūras un kāpnes Čakstes
kalnā
Tīrs, sakopts mežs Bernātos

Nav iespēju jauniešiem
izpausties tehniskajos
darbos
Nepatīk pamestā
daudzstāvu māja Nīcā

9.
10.
11.

Nīcas novadam ir visskaistākie
tautastērpi
Notiek dažādi pasākumi

12.
13.

NJC vadība
Skolas autobuss + šoferis Edgars

14.
15.

Kafejnīca „Biz Biz”
Deputāti (A.Petermanis)

16.

Skolotāji

17.

Bārtas upe

18.

Bērnudārzs

19.

Jaunā gada pasākumi (ballītes,
disenes, Z-svētku balles)
Prenclavu dzirnavas
Daudzdzīvokļu mājas
Nīcas vidusskola un Rudes skola

20.
21.
22.

Nepatīk pie „Nīcavas”
šķūnīši
Grāvis aiz veikala „Top”
Autobuss uz Otaņķiem un
Kalnišķiem pārāk reti
Pīpmaņi un dzērāji
Smirdīgas gružu kastes,
kuras laicīgi neizvāc
Katlumāja
„ Nīcas Rukšu” un zivju
kombināta smirdoņa
Suņu izkārnījumi netiek
savākti
Nīca – Otaņķi grantētais
ceļš
Klaiņojoši suņi

Sapņi
Nīcas parkā vajag
estrādi
Jauna sporta halle
Koncertzāli
Jaunu ceļ uz
Klaipēdu
Slidotava + Hokeja
halle (inventāru
noma)
Atjaunot Otaņķu
pagasta ceļus uz
pagasta centru
Zoodārzs

Publiska pirts

Baseins + SPA
2. stāvs Jauniešu
centram
Lielveikals
Kinoteātris
Liels sporta
komplekss
Mini bufete
Skeitparks
Jauni daudzdzīvokļu
māju rajoni
Liels TV NJC

Laternu trūkums

Dzīvnieku
patversme
Hesburger

Skolas sporta zāle
“Ārītes” iekštelpas
Neatsaucīgi jaunieši

Akvaparks
Veļas mazgātava
Apkure par velti
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23.
24.

„Nīcava” un parks
L. Petermane

Jaunas privātmājas
Deju zāle

Kultūras nams

Pārāk maz iespēju NJC
Neievēro iekšējās kārtības
noteikumus NJC
Neveido sadarbību ar
citām jauniešu
organizācijām
Nav soliņu ārpus Nīcas

25.

Strūklaka pie TICa

26.

27.

Uzņēmumi

Nīcas stadions

28.

Veikali

29.

Olimpiskā diena

30.

Tūrisma centrs

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Bernāti (jūra, pludmale)
Dižā klēts
Pūsēnu kāpa
Iedzīvotāji
Trotuāri un taciņas
Skolas pusdienas
Bērnu rotaļu laukumi
Skolas kafejnīca
NJC
Daudz iespēju - kursi, interešu
izglītība
Sporta /fitnesa zāle
Brīvo cīņu telpu remonts
Bibliotēkas (speciāls plaukts
jauniešiem)
Skolēnu valde
Jauniešu atsaucība
Jaunais inventārs, tehnoloģijas,
Wi –Fi NJC
Vasaras darbs pusaudžiem
Apmaiņas braucieni, apmācības
Ambulance
Novusa galdi
Senlietu krātuve
Daudz viesi
Dārzi un Dārza dienas
Mūzikas skola
Viesnīcas un viesu mājas
Skaistas vietas

Radīt iedzīvotājiem
labvēlīgus
apstākļus, lai viņi
nebrauktu prom
NJC strādātu 7
dienas nedēļā
Bernātos „Meža
kaķi”
Tusiņu vieta
jauniešiem
NJC mašīna
Planetārijs

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Vairāk pulciņu
jauniešiem
Izremontēt pamesto
māju Nīcā, lai tur
varētu dzīvot
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5. pielikums
“Laimīgs jaunietis Nīcas novadā”
2014. gada Nīcas novada jauniešu foruma rezultāti
1.
2.
3.
4.
5.

Futbola laukums + halle, vairāk iespēju trenēties dažādos sporta veidos
Wi-Fi visā Nīcas novada teritorijā
Mūzikas mājas izveide
Sakopta vide Nīcas novadā (ceļi, taciņas, mājas, apgaismojums)
Bernātu kūrorts („Meža kaķis”, ieliņa līdz jūrai, glābēji jūrmalā, mols, kurš ved
iekšā jūrā utt.)
6. Skapīši skolā
7. Nīcas Universitāte
8. Velosipēdu darbnīca, kur labot, krāsot, metināt un veidot savus velosipēdus
9. Izklaidējoša rakstura pasākumi
10. Jaunas darba vietas pēc augstskolas un vispār
11. Uzlabot situāciju ar koģenerācijas staciju un zivju cehu
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6. pielikums
Nīcas novada jauniešu aptauja
Sveiks, jaunieti! Nīcas novada dome veic aptauju par jauniešu dzīvi novadā. Mums ir svarīgs Tavs
viedoklis, lai noskaidrotu, kas ir nepieciešams, lai Tu justos laimīgs savā dzīvesvietā, kā arī, lai mēs
veiksmīgāk spētu realizēt jaunatnes politiku Nīcas novadā.
1. Dzimums
O Sieviete
O Vīrietis
2. Vecums
O 13 - 15
O 16 - 19
O 20 - 25
3. Tava dzīvesvieta
O Nīca
O Rude
O Bernāti
O Jūrmalciems
O Grīnvalti

O Kalnišķi
O Pērkone
O Klampju ciems
O Otaņķi
O cits variants _______________________________

4.

Katram apgalvojumam pretī atzīmē izvēlēto variantu!
Pilnībā
Piekrītu
piekrītu
Esmu apmierināts/-a ar sevi un savu dzīvi
O
O
Esmu apmierināts/-a ar attiecībām ģimenē
O
O
Esmu apmierināts/-a ar attiecībām ar
O
O
saviem draugiem
Esmu apmierināts/-a ar savu veselības
O
O
stāvokli
Esmu apmierināts/-a ar savu skolu
O
O
(norādīt skolas nosaukumu
____________________________________
_)
Esmu
apmierināts/-a
ar
skolā
O
O
piedāvātajiem pasākumiem
Esmu apmierināts/-a ar skolas ārpusstundu
O
O
piedāvājumu (pasākumi, pulciņi, utt.)
Esmu
apmierināts/-a
ar
novadā
O
O
piedāvātajiem
pasākumiem
(kultūras
iestāžu organizētie pasākumi, sporta
pasākumi utt.)
Esmu
apmierināts/-a
ar
novadā
O
O
piedāvātajiem brīvā laika pavadīšanas
iespējām (mūzikas skola, sporta pulciņi,
sporta zāļu apmeklējums, Nīcas jauniešu
centrs, Kultūras nama pulciņi, dalība
kolektīvos, dažādi kursi, apmācības utt.)
Esmu apmierināts/-a ar Nīcas novada
O
O
domes darbu un pieņemtajiem lēmumiem

Daļēji
piekrītu
O
O
O

Nepiekrītu
O
O
O

Pilnībā
nepiekrītu
O
O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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5.

Vai aktīvi iesaisties dažādās novada aktivitātēs (skolas un ārpusskolas pasākumi, pulciņi,
pasākumi, balles u.t.t.)?
O Esmu aktīvs/-a dažādu aktivitāšu dalībnieks/-ce
O Dodu priekšroku Liepājas piedāvājumiem
O Reti iesaistos novada aktivitātēs
O Man nepatīk iesaistīties aktivitātēs vispār
6.

Vai esi piedalījies dažādu aktivitāšu plānošanā un organizēšanā (klasē, Skolēnu valdē,
Jauniešu centrā, Jauniešu dienā, Jauniešu forumos, Kultūras iestādēs utt.)?
O Es regulāri palīdzu dažādu pasākumu O Es gribētu, bet man nepiedāvā
organizēšanā
O Es reti iesaistos pasākumu organizēšanā
O Es neiesaistos pasākumu organizēšanā
7. Vai tu būtu gatavs maksāt par sava brīvā laika aktivitātēm un cik?
O Patīk, ka daudzas aktivitātes ir bez maksas
O Es maksātu līdz 10 EUR par aktivitāti
O Es maksātu līdz 5 EUR par aktivitāti
O Es neesmu gatavs/-a maksāt
8. Vai esi kādreiz veicis brīvprātīgo darbu?
O Es regulāri veicu brīvprātīgo darbu
O Esmu par to dzirdējis/-usi un noteikti pamēģināšu

O Neesmu par to dzirdējis/-usi
O Neredzu tam jēgu

9. Kur Tu lielākoties iegūsti informāciju par pasākumiem un aktivitātēm Nīcas novadā?
O No draugiem un paziņām
O Nīcas jauniešu centra mājas lapā www.njc.lv
O no afišām
O no portāliem Draugiem.lv, Facebook.com, Twiter
O Nīcas mājas lapā www.nica.lv
O cits variants ______________________________
10. Vai jaunietim Nīcas novadā ir iespējams atrast darbu?
O Ja vēlas atrast darbu, tad tas vienmēr izdodas O Novada uzņēmēji nav atsaucīgi
O Trūkst informācijas par darba vietām
O Jaunietim novadā nav iespējams atrast darbu
11. Vai jaunietim Nīcas novadā ir iespējas uzsākt savu biznesu?
O Jā, ja ir gribēšana un finansējums
O Trūkst informācijas par darbības virzieniem
O Jā, bet vajadzīgs pašvaldības atbalsts
O Uzņēmējam novadā nav iespējams attīstīties
12. Kas ir galvenā nepieciešamība jaunietim, lai viņš pēc studijām atgrieztos Nīcas novadā?
O Dzīvesvieta (dzīvokļi, mājas, zeme)
O plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas
O Darba vietas
O sakārtota apkārtne (ceļi, takas, apgaismojums utt.)
O Pašvaldības atbalsts, uzsākot savu O cits variants______________________________
biznesu
13. Kas nepieciešams, lai jaunietis Nīcas novadā būtu laimīgs?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Paldies par atsaucību!
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7. Pielikums
Izbraukuma diskusiju rezultāti Grīnvaltos un Bernātos (2015. gada 10. oktobrī)
Laimīgs Grīnvaltu jaunietis

Laimīgs Bernātu jaunietis

1. Telpa kopā sanākšanai – multifunkcionāls
centrs (galda spēles, datori, radošās
darbnīcas)

1. Veikals/kafejnīca

2. Ielas trenažieri un vingrošanas stieņi

2. Dažādi pasākumi (sporta, deju utt.)
Piemērs: Zaļumballes, Bernātu Beach
party, iepriekš organizētais deju
pasākums “Soļi smiltīs”

3. Sporta laukums (vai zāle)

3. Sporta laukumi – brīvi pieejami visiem
(grozi, tīkli)

4. Labirints (no dēļiem)

4. Infrastruktūras uzlabojumi (vairāk
norādes uz pludmali, apgaismojums, grila
vietas, lapenes, soliņi, tualetes utt.)

5. Pludmalē soliņi, pārģērbšanās kabīne

5. Vairāk darba vietas

6. Baseins

6. Uzlabot “Zaļā stara” infrastruktūru

7. Asfaltēts ceļš (lai var braukt ar
skrituļslidām)
8. Tornis ar slidkalniņiem (liels)
9. BMX trasīte
10. Nojume pie bērnu laukuma (lapene)
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8. Pielikums
Izbraukuma diskusiju rezultāti Kalnišķos un Jūrmalciemā (2015. gada 17. oktobrī)
Laimīgs Jūrmalciema jaunietis

Laimīgs Kalnišķu jaunietis

1. Vairāk pasākumu (mākslas/mūzikas
festivāls, pārgājieni, nakts trasītes, tematiskās
zaļumballes u.c.)

1. Mūzikas instrumenti Kalnišķu
sabiedriskajā centrā Svētdienas skolas
vajadzībām (ģitāra, klavieres utt.)

2. Sporta laukuma izbūve (basketbolam,
futbolam, volejbolam, aktivitātēm bērniem)
pie Jūrmalciema sabiedriskā centra

2. Jauniešiem pieejams darba laiks
Kalnišķu sabiedriskajā centrā (arī vakaros)

Piemērs: ilgtermiņā tas būtu finansiāls
ieguvums pašvaldībai, jo šobrīd
Zvejnieksvētkos laukumu futbolam u.c.
aktivitātēm īrē no privātīpašnieka
3. Lielākas iespējas Jūrmalciemā (vides
labiekārtošana, tūrisma attīstība, vairāk telšu
vietas, darba vietas utt.)

3. Sporta laukumu (basketbolam,
futbolam, volejbolam, āra trenažieriem,
aktivitātēm bērniem)

4. Kafejnīcu ar ēdināšanu vasarā

4. Vairāk pasākumi jauniešiem uz vietas
Kalnišķos.

5. Lielākas sabiedriskā transporta iespējas

6. BMX trasīte dažādiem velosipēdiem
7. Šahs/dambrete ar lielām figūrām brīvā
dabā
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9. Pielikums
Izbraukuma diskusiju rezultāti Rudē un Nīcā (2015. gada 24. oktobrī)
Laimīgs Rudes jaunietis

Laimīgs Nīcas jaunietis

1. Jauniešu vai multifunkcionālais centrs

1.Vairāk pasākumu (balles, zaļumballes)

2. Uzlabots apgaismojums visā Rudē

2.Vidusskolas novirzieni (valodas,
mākslas, sporta, matemātikas)

3. Vairāk pulciņu

3. Mūzikas, mākslas māja

4. Datoru pieejamība vakaros un Wi-Fi

4. Āra trenažieri un stadions

5. Uzlabots basketbola laukums

5. Estrāde parkā

6. Mini kafejnīca

6. Veco laiku mašīnu muzejs
7. Laternas pie stadiona un citur novadā

8. Jaunus deju pulciņus (sporta un
modernās)
9.Wi-Fi centrā vai Wi-Fi soliņi
10. Pulciņi bērniem (zīmēšanas)
11. BMX trase
12. Darba vietas jauniešiem, informācija
par tām
13. Jaunas daudzdzīvokļu mājas
14. Labāks basketbola laukums
15. Ledus halle
16. Jauni soliņi sporta laukumā un citur
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10. Pielikums

Pašvaldības vadības, deputātu, iestāžu un struktūrvienību vadītāju priekšlikumi
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un ieteikumi,
ko pašvaldība sagaida no jaunieša
2015. gada Jauniešu forumā
Ko pašvaldība sagaida no jaunieša
Jaunietim jāgrib iesaistīties novada dzīvē radītajās/piedāvātajās iespējās
Jābūt vēlmei atgriezties novadā pēc studijām
Jaunietis kā uzņēmējs un darba devējs
Jāģenerē idejas un jāpiedalās to realizēšanā
Ne tikai gaidīt no pašvaldības un sabiedrības,
bet pašiem piedāvāt pašvaldībai un
sabiedrībai idejas, priekšlikumus dzīves
uzlabošanai
Rūpes var vidi, kur dzīvo (savākt aiz sevis)
Novērtēt to, kas ir novadā
Brīvprātīgo darbu
Veidot biedrības, interešu kopas (vismaz tik
aktīvi kā seniori)

Priekšlikumi jauniešu dzīves kvalitātes
uzlabošanai
Jauniešu māja Nīcā
Āra aktīvās atpūtas centrs jauniešiem
Daudzdzīvokļu māju būvniecība jaunajām
ģimenēm
Organizēt tikšanās ar studējošo/strādājošo
jaunatni (labais piemērs citiem jauniešiem)
Biznesa uzsākšanas kursi jauniešiem

Stipendijas jauniešiem nepieciešamo
profesiju piesaistei novadā
Esošo sporta laukumu sakārtošana
Piekopt veselīgu dzīvesveidu
Uzlabot NJC mājas lapu
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11. Pielikums

Respondentu atbildes uz apjaujas anketas 13. jautājumu
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