
JAUNIEŠU UN ĢIMEŅU ATGRIEŠANĀS NOVADĀ
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Jauniešu nodarbinātība ➢ Skolēnu vasaras nodarbinātības
programma

➢ Trūkst darba vietu speciālizētās
jomās

➢ Jautājums ko nevar atrisināt
pašvaldības līmenī

➢ darba devēji nav vainīgi pie algu
līmeņa un nesakārtotas nodrokļu
politikas

➢ Vietējās pašvaldības un vietas
kritizēšana

➢ Aicināt domāt par
uzņēmējdarbību, lai  paši rada
darba vietas

➢ Infrastruktūra, lai varētu radīt
mūsdienīgas darba vietas (īpaši
internets)

➢ Patriotisma veicināšana (lai ir
vēlme atgriezties un veidot
dzīvi/darba vietu sev vai citiem
šeit). Rādīt labos piemērus
ģimenēm, kas atgriezušās,
radījušas ko jaunu.

➢ Biznesa ideju konkursi visiem
(ne tikai jauniešiem) ar nelielu
starta kapitālu

Veicamie pasākumi
jauniešu un ģimeņu ar
bērniem noturēšanai
novadā

➢ Stipendijas jauniešiem
(med.studentiem)

➢ Dzīvokļu piešķiršana jaunajiem
profesionāļiem

➢ Sabiedriskas vietas (neformālas
“vieta mums” Gulbenē)

➢ Slēdz bērnudārzus pagastos
(trūkst personāla un vasarā nespēj
mazam skaitam bērnu nodrošināt
pieeju)?!

➢ Jauniešiem trūkst sabiedrisku vietu

➢ Atbalstīt sabiedrisku vietu
(kopienu un iedzīvotāju)
veidošanos, sniedzot
finansiālu vai telpu atbalstu

➢ Sabalancēt pilsētas un pagastu
(ciemu) piedāvājumu, lai
pagastos arī pieejamas
prioritāras lietas, bet pilsētā
atpūtas, kultūras piedāvājums
nepieciešams plašāks

➢ Pagalmu sakopšana (rotaļu
laukumi), veidot lielākus projektu
konkursus, kuros iespējams
uzlabot/atjaunot/izveidot bērnu
rotaļu laukumus daudzdzīvokļu
māju pagalmos



➢ Pieejama interešu izglītība/skola
bērniem arī pagastos

➢ Bērnudārzu pieejamība
➢ Aukļu pakalpojumus (apmaksātu)
➢ Arī nevietējo jauniešu piesaiste

novadam (tie,kas šeit redz
iespēju darboties).

➢ Parūpēties par cilvēkiem, kas ir
atgriezušies (piemēram,
uzaicināt uz pasākumiem),
interesēties par tiem, kas ir
atgriezušies vai ienākuši.

Mūžizglītības pieejamība ➢ LU filiāle
➢ Kursi, semināri tiešsaistē

➢ Trūkst koordinējošas
iestādes/personas, kas
pašvaldības līmenī var par to
domāt un ir atbildīgs
nodrošināšanā

➢ NVA programmas var pārņemt
pašvaldība (šobrīd neefektīvas)

➢ Skolām domāt par pieaugušo
izglītību

Mājokļu pieejamība
visiem (t.sk. īpašumu
pieejamība)

➢ speciālista nodrošināšana ar
dzīvojamo telpu

➢ Trūkst īres/daudzīvokļu namu
➢ Laukos nav kas dzīvo

daudzdzīvokļu mājās
➢ Izīrētāji baidās/nevēlās izīrēt

(gadījumiem, ja nesamaksā par
komunālajiem pakalpojumiem).
Pārāk lieli riski. Valsts līmeņa
problēma.

➢ Info no pašvaldības par
īpašumiem (pieejamiem), ko var
iegādāties. Plašāk pieejama un
popularizēta!

Vide un infrastruktūra
dzīves kvalitātes
uzlabošanai (aktīvās
atpūtas iespējas,
kultūras/mākslas
pakalpojumi u.c.)

➢ Pop Up paviljons kā kopienas
vieta?

➢ Dienas centrs
➢ ZIP line
➢ Dabas takas

➢ ➢ Akcents uz kopienu veidošanos,
veicināt sabiedrības izpratni par
tām un iniciatīvu veidot

➢ No pašvaldības puses dot
priekšnoteikumus, lai ir iespēja
veidoties kopienām (telpas



pagastos un pilsētā, līdzekļi
elektrības segšanai), kur
vietējie iedzīvotāji var veidot
interešu grupas (piemēram,
ģitāras apmācības
pieaugušajiem)

Jauniešu uzņēmējspēju
veicināšana

➢ Jauniešu biznesa ideju konkurss
➢ Konkurss vidusskolēniem
➢ Mapulki
➢ Liepnas pamatskolas dalība

programmā “Esi līderis”

➢ Trūkst iespēju pamēģināt
uzņēmējdarbību skolas laikā

➢ Neizmantotas valsts un reģionāla
līmeņa programmas un projekti

➢ Bērnudārza līmenī jāsāk runāt
un domāt, veidot aktivitātes
(padziļinātāk un nopietnāk)

➢ SMU (Skolēnu mācību
uzņēmumi) atjaunot skolu dalību
vai iesaistīt citās programmās
par uzņēmējspējām un finanšu
pratību

➢ Finanšu pratības nodarbības
skolās un neformālajā,
interešu izglītībā

➢ ABJC pulciņš uzņēmējdarbības
jomā

➢ Latvijas bankas programmu
izmantošana

➢ Pašvaldība varētu atbalstīt
finansiāli skolu dalību
programmās (SMU, Esi līderis
u.c.) (šobrīd vecāku
līdzfinansējums)

➢ Starta kapitāls pieaugušajiem (ne
tikai jauniešiem), lai uzsāktu šeit
ko jaunu. Biznesa uzsākšanas
projektu nevajadzētu
koncentrēties uz jauniešiem.

➢ LAUKU ATTĪSTĪBA (atbalsta
mehānismi, starta kapitāli
vietējiem lauksaimniecības



uzsākšanai vai citai
uzņēmējdarbības formai
pagastos)

➢ Sabiedrības līdzdalība/atbalsta
sniegšana jauniešu/jaunajiem
uzņēmumiem

Darba tirgum un
patstāvīgai dzīvei
nepieciešamo prasmju
un iemaņu apguves
veicināšana

➢ Brīvprātīgais darbs
➢ Starptautiska mēroga projekti (ar

ievirzi gūt zināšanas), piemēram,
kaimiņu novadā biedrība “Raibais
kaķis” aicina piedalīties starpt.
projektos ar uzņēmējdarbības
ievirzi (18+)

➢ Jauniešu uzņēmējspēju
veicināšana nepieciešama primāri

➢ Paplašināt neformālās izglītības
programmu piedāvājumu

➢ Veicināt jauniešu iesaisti
projektos (valsts un starptautiska
mēroga)

➢ ➢ ➢ Pašvaldībai rīkot darba grupas arī
pa vidu attīstības programmai.
Monitorings.


