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TERMINU SKAIDROJUMS 

 

Darbs ar jaunatni 

 

Uz jauniešiem vērsts plānotu un praktisku pasākumu kopums, 

kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

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. 

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. 

Jauniešu dome Institūcija, kurā apvienojas izglītojamo pašpārvalžu, jauniešu 

iniciatīvu grupu un jaunatnes organizāciju pārstāvji, lai 

nodrošinātu jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību 

aizstāvību, piedāvātu dažādu jautājumu risinājumus no 

jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus novada 

domei. Jauniešu domes pamatuzdevumi ir: 

1) piedalīties jauniešu interešu un vajadzību izpētē un 

analizēšanā, izstrādāt priekšlikumus pašvaldības jauniešu 

dzīves kvalitātes uzlabošanai; 

2) veicināt pašvaldības jauniešu sadarbību un pieredzes 

apmaiņu; 

3) veicināt jauniešu sadarbību ar pašvaldību, citām jauniešu 

domēm, institūcijām un organizācijām; 

4) līdzdarboties pašvaldības organizētajos pasākumos; 

5) izplatīt informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām; 

6) iesaistīties pašvaldības darbā ar jaunatni un tā ietvaros 

organizētajos pasākumos, projektos un programmās. 

Jaunatnes lietu 

konsultatīvā komisija 

 

 

Pašvaldības veidota padomdevēja institūcija, kuras 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 
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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 izstrādē 

un īstenošanā, lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarboties 

dažādās sabiedriskās aktivitātēs, organizācijās un pasākumos. 

Jauniešu brīvprātīgais 

darbs 

 

Orientēts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina viņu 

zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju attīstību, kā arī brīvā 

laika lietderīgu izmantošanu. 

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. 

Pieredzes apmaiņa 

 

Veids, kā tiek apzināta citu pieredze līdzīgu mērķu  

sasniegšanā dažādās vidēs. 
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SAĪSINĀJUMI 

 

Ķeguma KNV – Ķeguma komercnovirziena vidusskola 

SP – skolēnu padome 

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 

ĀFI – ārvalstu finanšu instruments 

STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics 

AN – Attīstības nodaļa  
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IEVADS 

 

Jaunatne ir nozīmīga sabiedrības daļa, tā ir mūsu sabiedrības nākotnes garants un 

Latvijas valsts izaugsmes turpinājums, un pašvaldības uzdevums ir plānot darbu ar jaunatni, 

radot labvēlīgu vidi pilnvērtīgai un vispusīgai jauniešu attīstībai.  

Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas jomās, kas 

veicina jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos 

sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Pašvaldības, pildot savas funkcijas, piedalās valsts 

jaunatnes politikas īstenošanā, pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.panta 1.daļu, kas nosaka, ka 

pašvaldības kompetence ir plānot darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas 

attīstības plānošanas dokumentus, un nodrošināt institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni. 

Izstrādājot Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni 2019. - 2026.gadam, 

tiek izvērtētas jauniešu problēmas un apzināti jauniešu aktivitāšu īstenošanas traucējošie 

faktori. Izvērtējot esošo situāciju, pamatnostādnēs tiek noteikti mērķi, uzdevumi un veicamie 

pasākumi jauniešu problēmu mazināšanai un novēršanai, kā arī labvēlīgu apstākļu radīšanai 

jauniešu attīstībai un līdzdalībai ekonomiskajā, politiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē.  

Pamatnostādņu mērķis ir noteikt novada jauniešu attīstības prioritātes, rīcības virzienus 

un uzdevumus, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti Ķeguma novadā. 

Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni ir balstītas uz nacionālajā līmenī 

noteiktajām trim prioritārajām jomām: 

 VIDI – veicināt jauniešiem atbalstošas un iekļaujošas vides izveidi, nodrošinot tās 

pieejamību un uzlabojot darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetences; 

 LĪDZDARBOŠANOS – veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā 

un sabiedriskajā dzīvē; 

 PERSONĪBAS PILNVEIDI –veicināt jauniešu uzņēmīgumu, savu spēju apzināšanos, 

kā arī atbildības uzņemšanos par savas veselības saglabāšanu.1 

Pamatnostādņu uzdevumi ir: 

 definēt pašvaldības mērķus jaunatnes jautājumos un noteikt prioritātes; 

 izstrādāt jaunatnes darba rīcības plānu. 

 attīstīt atbalsta sistēmu darbam ar jauniešiem, veicinot jaunatnes politikas īstenošanā 

iesaistīto personu un institūciju sadarbību un darbības saskaņotību; 

Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni ir vidēja termiņa plānošanas 

dokuments, kas izstrādāts pamatojoties ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, 

Jaunatnes likumu un Latvijas Republikas Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016. – 

2020.gadam, un saskaņā ar Ķeguma novada attīstības programmu 2013.-2019.gadam. 

Pamatnostādņu īstenošanā un pilnvērtīgā to realizēšanā ir iesaistītas pašvaldības 

iestādes, jauniešu un citu nevalstisko organizāciju pārstāvji un speciālisti, kas veic darbu ar 

jaunatni, kā arī dažādu jomu sabiedrības pārstāvji. 

 

  

                                                           
1 https://likumi.lv/ta/id/281546-par-jaunatnes-politikas-istenosanas-planu-2016-2020-gadam 
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PAMATNOSTĀDŅU DARBAM AR JAUNATNI NEPIECIEŠAMĪBAS 

PAMATOJUMS  

 

Investīcijas jaunatnes personības attīstībā pēc iespējas agrīnā vecumā, ilgtermiņā 

palielina jauniešu potenciālu un konkurētspēju. Ikviens jaunietis viegli var kļūt par „problēmu” 

vai „resursu” sabiedrībā, atkarībā no apkārtējās vides un personīgās motivācijas. Ir jārada 

labvēlīga un atvērta vide jauniešu personības attīstībai un pilnveidei, lai veicinātu jauniešu 

kļūšanu par nozīmīgu sabiedrības attīstības resursu. 

Darba ar jaunatni prioritāšu izvirzīšanai turpmākajiem astoņiem gadiem tika ņemti vērā 

Ķeguma novada attīstības programmā 2013. - 2019.gadam konstatētie draudi novada turpmākai 

attīstībai: iedzīvotāju, t.sk. bērnu skaita, samazināšanās pēdējo 20 gadu laikā,  kas aizvien 

lielākā mērā apdraud novada konkurētspēju un novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, transporta 

un komunālās infrastruktūras nepietiekamā kvalitāte, salīdzinoši neliels uzņēmumu skaits, 

netiek veidotas jaunas darba vietas un esošajās nepiedāvā konkurētspējīgu darba samaksas 

līmeni.To novēršanai/mazināšanai noteiktie vidēja termiņa mērķi:  

 „Sociālā attīstība” – labvēlīga sociālā vide: 

Lai veicinātu ģimeņu labklājību un līdz ar to bērnu skaita pieaugumu -  pilnveidot 

sociālo vidi, nodrošinot: pretimnākošus sociālos pakalpojumus, labas izglītības 

iegūšanas iespējas visa mūža garumā, atbalstu pilsoniskajai iniciatīvai, efektīvu un 

caurskatāmu novada pārvaldību. 

 „Infrastruktūras attīstība” – kvalitatīva pašvaldības komunālā un satiksmes 

infrastruktūra: 

Veiksmīgai novada saimnieciskajai un sociālajai attīstībai veikt ieguldījumus 

pašvaldības infrastruktūrā, tai skaitā pašvaldības ceļu un ielu renovācijā un 

rekonstrukcijā, veloceliņu un gājēju celiņu attīstībā, ūdensapgādes un notekūdeņu 

savākšanas infrastruktūras attīstībā, siltumapgādes un energoapgādes 

infrastruktūras attīstībā, atkritumu utilizācijas sistēmas attīstībā. 

 „Uzņēmējdarbības attīstība” – konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide: 

Lai novadā attīstītu uzņēmējdarbību, izveidot novadam īpaši piemērotu 

uzņēmējdarbības atbalsta politiku, datu pamatni uzņēmējdarbības atbalsta 

aktivitātēm, pilnveidot investīciju piesaistes procesu, veicināt novada uzņēmēju 

kooperāciju un sadarbību, attīstīt profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu, tai 

skaitā mūžizglītības jomā, veicināt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un darba 

devēju sadarbību. 

Iepriekš minētais ir vistiešākajā veidā saistīts arī ar jaunatnes politikas plānošanu.  

Jaunatnes politikas būtiskākais uzdevums ir nodrošināt jauniešiem efektīvu pāreju no bērna uz 

pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai, attīstot 

pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā, darba 

tirgū. Pievēršoties jaunatnes politikas mūsdienu izaicinājumiem, būtiski stiprināt un veicināt 

jauniešu uzņēmību, lai vairāk jauniešu iesaistītos uzņēmējdarbībā un pilsoniskās sabiedrības 

aktivitātēs. Nepieciešams ir veicināt jauniešu piederīguma apziņu, kas stiprinās viņu lojalitāti, 

pienākuma apziņu un ieinteresētu attieksmi pret vidi, no kuras viņš nāk – kā lokālā, tā reģionālā 

un nacionālā līmenī. Līdz ar to nav pārvērtējama situācijas izpēte novadā tieši jaunatnes jomā 

un secīga plānošanas dokumenta izstrāde, lai veiktu mērķtiecīgu darbu ar jaunatni. 

Izstrādājot priekšlikumus jaunatnes jomā, tika veikta pašreizējās situācijas analīze, 

normatīvo aktu izpēte, kā arī citu pašvaldību pieredzes darbā ar jaunatni izpēte, organizētas 

vairākas tikšanās ar jauniešiem un veikta anketēšana, lai izzinātu pašu jauniešu viedokli, kā arī 

organizēta tikšanās ar novada domes deputātiem un veikta arī deputātu, iestāžu un 
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struktūrvienību anketēšana, izanalizētas gan stiprās, gan vājās puses, kurām nepieciešams 

pievērst lielāku uzmanību. 

Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni 2019. - 2026.gadam ir pirmais 

jaunatnes lietu plānošanas dokuments novadā, kura uzdevumi ir: 

 noteikt pašvaldības prioritātes un mērķus darbam ar jaunatni; 

 sekmēt jauniešu līdzdalību valsts un pašvaldības aktuālo jautājumu risināšanā; 

 darbu ar jaunatni veikt sistemātiski un plānveidīgi, sadarbojoties ar dažādām 

organizācijām visā novada teritorijā; 

 pamatot finanšu nepieciešamību darbam ar jaunatni; 

 skaidri nodefinēt principus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Pamatnostādnes darbam ar jaunatni padziļinātāk skaidro attīstības tendences jaunatnes 

jomā, jauniešu vajadzības, ļauj spriest par konkrētām rīcībām, kas sekmētu jauniešu palikšanu 

novadā, līdz ar to ceļot arī novada konkurētspēju. 

Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni 2019. – 2026. gadam ietver esošās 

situācijas raksturojumu un analīzi, un stratēģisko daļu, kurā ietilpst rīcības programma, 

secinājumi un rekomendācijas turpmākai jaunatnes politikas attīstībai un apraksts par 

pamatnostādņu ilgtspēju un ieviešanu. 

 

Pamatnostādņu vīzija: Ķeguma novads ir draudzīga un pievilcīga vieta, kur jaunieši ir sociāli 

nodrošināti, kur tiek radīta pieejama un droša infrastruktūra izglītībai, darbam, saturīgai un 

radošai brīvā laika pavadīšanai, jauniešu vidū tiek sekmēta patriotisma stiprināšana un 

veidošanās par uzņēmīgiem, izglītotiem cilvēkiem, kuri vēlas attīstīt uzņēmējdarbību un 

iesaistīties sabiedriskajos procesos un dibināt ģimeni. 

 

Pamatnostādņu galvenais mērķis un uzdevumi 

Ķeguma novada pamatnostādņu 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. 

Pamatnostādņu uzdevumi: 

1. Izpētīt vispārējo situāciju jaunatnes jomā;  

2. Noskaidrot jauniešu vajadzības (organizēt izbraukuma diskusijas un veikt jauniešu 

anketēšanu);  

3. Izstrādāt rīcības programmu 2019. - 2026. gadam, par pamatu ņemot pamatnostādņu 

prioritārās jomas. 

 

Pamatnostādņu prioritārās jomas 

Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni izstrādāta, pamatojoties uz valstī 

noteiktajām prioritārajām jomām, kas iekļautas Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2016.–

2020. gadam: 

1. Līdzdalība; 

2. Sociālā iekļaušana; 

3. Izglītība un apmācība; 

4. Nodarbinātība un uzņēmējdarbība, uzņēmīgums; 

5. Veselība un labklājība. 
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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKTUROJUMS UN ANALĪZE 

 

Ķeguma novads tagadējā sastāvā izveidojās 2009.gada 1.jūlijā administratīvi teritoriālās 

reformas rezultātā, kad novads apvienojās ar Birzgales pagastu. Ķeguma novada kopējā platība 

ir 49220,9 ha un 60% no tiem aizņem meži.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ķeguma novada izveides vēsture ir komplicēta, un tas sastāv no atšķirīgām daļām. 

Novada centrs – Ķeguma pilsēta – ir salīdzinoši jauna apdzīvotā vieta, kurai vēl jāatrod sava 

identitāte. Rembates pagasts daļu savas vēsturiskās teritorijas savulaik ir atdevis, lai uz tās 

izveidotos mūsdienu Lielvārdes un Ķeguma pilsētas. Tomes pagasta identitāte ir veidojusies 

gadsimtiem ilgi, jau Kurzemes hercoga Jēkaba valdīšanas laikā Tomē un tās apkārtnē attīstījās 

gan manufaktūras, gan liellaivu ostas Daugavā. Vēl 1930ajos gados Tomē tika izveidots skaists 

centrs tolaik modernajās Art Deco arhitektūras formās, taču pašlaik saimnieciskās un 

sabiedriskās aktivitātes pagastā ir samazinājušās, tām daļēji pārceļoties uz Ķegumu. Birzgales 

pagasts ir vienīgā novada daļa, kas atrodas ārpus Rīgas aglomerācijas zonas. 

Ķeguma novada administratīvo teritoriju veido Ķeguma pilsēta, Rembates, Tomes  un 

Birzgales pagasts. Novada administratīvais centrs ir Ķeguma pilsēta, vietējas nozīmes centri – 

Rembate un Birzgale. Teritorijā ir vienpadsmit ciemi: Birzgales pagastā – Birzgales ciems, 

Rembates pagastā - Rembate, Glāžšķūnis, Ozolkalni, Graužupe, Tomes pagastā -  Tome, 

Berkava, Bekuciems, Sala, Arāji un Rutki. 

Novadu šķērso galvenais valsts autoceļš A6, reģionālais autoceļš P80 Tīnūži – Koknese, 

kas ir daļa no tranzīta maģistrāles E22, divi stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa 

infrastruktūras iecirkņi – „Rīga (pasažieru stacija) – Krustpils” (elektrificēts līdz Aizkrauklei) 

un „Jelgava – Krustpils”. Ar sabiedrisko transportu no Ķeguma var nokļūt Rīgas centrā nepilnas 

stundas laikā, kas nodrošina lielāku Ķeguma iedzīvotāju mobilitāti un veicina nodarbinātību. 

Ķeguma novada Rembates pagastā izvietots militārais lidlauks – Nacionālo bruņoto spēku 

aviācijas bāze „Lielvārde”. 

Novadā atrodas divas „Natura 2000” teritorijas – dabas parks „Ogres ieleja” un dabas 

liegums „Daugava pie Kaibalas”. Dabas aizsardzības nosacījumi ļauj abās teritorijās attīstīt 

infrastruktūru, šādi radot ļoti pievilcīgus tūrisma objektus Rīgas tuvumā. 

Aktīvi darbojas motocentrs „Zelta Zirgs”, kurā notiek ne tikai Latvijas un Baltijas 

mēroga pasākumi, bet arī Eiropas un pasaules čempionāti motokrosā. Papildus sacensībām 

motocentrs ikdienā pieejams arī sportistu treniņiem. 2012.gadā motocentram „Zelta Zirgs” tika 

piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss. 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem (uz 01.01.2018.) Ķeguma novadā ir 5374 

iedzīvotāji, no tiem 671 jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas sastāda 12,5 % no kopējā 

Ķeguma novada iedzīvotāju skaita un ir pamatnostādņu galvenā mērķauditorija.  

Apskatot jauniešu skaita dinamiku, var novērot tendenci, ka ar katru gadu jauniešu 

skaits Ķeguma novadā samazinās (1.attēls). Straujākais samazinājums vērojams tieši uz 

2018.gada sākumu, kad samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sasniedza 9,32 %. 

Situācija vecumposmā no 7 – 18 gadiem ir stabilāka, lielākais kritums 2014.-2018.gada 

periodā ir bijis 1,12%, kas ļauj prognozēt, ka pamatnostādņu īstenošanas laikā  no 2019. – 

2026.gadam jauniešu vecumposmā 13 – 25 gadiem kritums saglabāsies, tomēr nesasniegs 

vidējo kritumu iepriekšējo piecu gadu periodā – 6,98% gadā. 

Lai uzlabotu esošo situāciju, ir svarīgi plānot, kā piesaistīt jauniešus dzīvei novadā, kā 

sekmēt jauniešu atgriešanos novadā pēc profesijas ieguves vai studiju pabeigšanas, kā radīt 

jauniešiem labvēlīgus apstākļus, kā atbalstīt jaunās ģimenes.  
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1. attēls. Jauniešu (vecumā no 13 – 25 gadiem) skaits Ķeguma novadā 

Pašlaik darbs jaunatnes jomā Ķeguma novadā tiek veikts daļēji, neatbilstoši Jaunatnes 

likumā noteiktajām prasībām, kas nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar 

jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības 

plānošanas dokumentus, kā arī plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes 

politikas attīstības plānošanas dokumentus un nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar 

jaunatni.  

Pašvaldība, īstenojot darbu ar jaunatni Ķeguma novadā, sākot ar 2014.gadu paredz 

finansējumu budžetā un sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) piedāvā darbu 

vasaras brīvlaikā novada jauniešiem vecumā no 15 - 20 gadiem, nodrošinot ar darba vietām 

pašvaldības iestādēs 30 -35 jauniešus katru gadu. Jaunieši veic gan vides sakārtošanas un 

teritorijas labiekārtošanas darbus, gan pilda jaunāko muzeja krājumu glabātāju, gan bibliotēkas 

lietvežu pienākumus, kā arī darbojas iestāžu sakopšanas darbos. Strādājot jaunieši gūst darba 

pieredzi, kā arī tā viņiem ir laba iespēja nopelnīt savu pirmo algu. Paši jaunieši šo iespēju 

novērtē ļoti atzinīgi. 

Lai motivētu skolēnus paaugstināt savus mācību sasniegumus, pašvaldībā ir izstrādāts 

“Izglītības veicināšanas nolikums”, saskaņā ar kuru apbalvo Ķeguma novada izglītības iestāžu 

skolēnus un pedagogus par sasniegumiem izglītības jomā. 

Savas kompetences ietvaros darbu ar jaunatni veic Ķeguma novada pašvaldības 

izglītības speciālists, Ķeguma komercnovirziena vidusskola un Birzgales pamatskola, Ķeguma 

un Tomes dienas centri,  kā arī novada kultūras iestādes – tautas nami un bibliotēkas. Ķeguma 

dienas centrā un Birzgales tautas namā ir pieejamas telpas un cita infrastruktūra, lai veidotu 

regulāri darbojošos jauniešu centrus, ir iespēja attīstīt mobilo darbu ar jauniešiem Rembatē un 

Tomē, diemžēl nav speciālista, kas plānotu, veiktu un koordinētu darbu ar jaunatni. 

 

1.1.Ķeguma komercnovirziena vidusskola 

 

Vienīgā skola novadā, kas nodrošina vidējās izglītības iegūšanu, ir Ķeguma 

komercnovirziena vidusskola, kas īsteno pamatizglītības programmu, pamatizglītības 2.posma 

programmu, speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

un garīgās attīstības traucējumiem, kā arī vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

un profesionāli orientētā virziena (komerczinības) programmas. Skolas darbības mērķi ir:  

- veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības ieguves procesu, kas nodrošina 

valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā 

noteikto mērķu sasniegšanu; 

- sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latvijas 

valsti, morālajām un tikumiskajām vērtībām; 

2014 2015 2016 2017 2018

897 844 781 740 671
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- radīt iespējas izglītojamajiem ar attīstības vai sociālās uzvedības traucējumiem, 

kuriem noteiktu mācību rezultātu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks un lielāka 

palīdzība, sekmīgi iekļauties pamatizglītības programmu apguvē.; 

- saistīt mācību procesu ar reālo dzīvi, piedāvājot karjeras izglītības iespējas un 

konsultācijas. 

Pēdējo piecu mācību gadu periodā kopējais skolas skolēnu skaits ir faktiski nemainīgs 

(2.attēls). Nevēlama situācija 2018./2019.mācību gadā izveidojusies vidusskolas posmā, kurā 

skolēnu skaita samazinājums pret iepriekšējiem 4 mācību gadiem sasniedzis 26,66% 

 

Mācību 

gads 

Klase Kopā 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

2014./ 

2015. 
29 32 34 17 37 21 28 26 32 17 14 12 299 

2015./ 

2016. 
27 32 32 32 19 33 22 25 21 21 17 8 289 

2016./ 

2017. 
29 27 36 31 34 20 33 21 21 12 18 14 296 

2017./ 

2018. 
27 31 27 36 32 31 15 33 19 18 13 16 298 

2018./ 

2019. 
37 29 28 29 36 33 29 17 31 4 19 10 302 

 

2. attēls. Skolēnu skaits Ķeguma komercnovirziena vidusskolā no 2014.gada līdz 2018.gadam 

 

Skolā strādā augsti kvalificēti pedagogi, palielinās pedagoģijas maģistru skaits. 

Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas, prasmes un iemaņas tālākizglītības kursos. 

Veiksmīgi darbojas atbalsta personāls – pedagogs karjeras konsultants, logopēds, sociālais un 

speciālais pedagogs, bibliotekārs, medmāsa, tiek nodrošināts pedagoga palīgs 1. – 6. klasei 

jomā „STEM un vide” un valodu jomā, kā arī veikts individuālais darbs (konsultācijas) 

izglītojamiem visos mācību priekšmetos. 

Skola piedāvā papildus angļu valodas stundas 1., 2. klasei, koriģējošo vingrošanu 1. - 4. 

klasei, logopēdijas nodarbības 1. - 4. klasei, pagarinātās dienas grupas nodarbības 1. - 4. klasei, 

gatavošanos Kembridžas universitātes eksāmeniem angļu valodā, eksāmenu kārtošanu, dalību 

Erasmus+ projektos, iespēju iegūt autovadītāja un velosipēda vadītāja apliecību. 

Skolēnu vajadzībām nodrošināti mūsdienīgi modernajām tehnoloģijām aprīkoti mācību 

kabineti, izveidota lieliska sporta bāze, tai skaitā – iespējas nodarboties ar ziemas sporta 

veidiem – slēpošanu un slidošanu. Skolēnu padomei ir sava darba telpa, darbojas moderni 

aprīkota bibliotēka, izveidots skolas muzejs. Nodrošināts transports skolēnu nogādāšanai uz 

skolu un mājās, brīvpusdienas  no 1. – līdz pat 12. klasei. 

Skolēniem ir labi sasniegumi gan starpnovadu, gan reģiona mēroga olimpiādēs, 

konkursos un sporta sacensībās. Ir gūti panākumi valsts mēroga olimpiādēs, konkursos un 

sporta sacensībās. Skolai vairākos rādītājos ir augsts novērtējums „Draudzīgā Aicinājuma” 

skolu reitingā. Tāpat skolēni guvuši arī panākumus interešu izglītības konkursos un skatēs. 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēniem tiek piedāvāts iesaistīties dažādos 

interešu izglītības pulciņos: darbojas kori un vokāli instrumentālais ansamblis, vizuālās 

mākslas, keramikas, kokapstrādes, dambretes, vides ķīmijas, vieglatlētikas, orientēšanās, 

koriģējošās vingrošanas, austrumu cīņu, tautas deju, matemātikas, teātra  un boksa pulciņi. 

Attīstīt savas intereses iespējams arī projektu „Skolas soma”, ESF projektu „Vietējās 
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sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķeguma novadā” un „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumu ietvaros. 

Skolā ir izveidojušās savas tradīcijas un svētki - Zinību diena, Olimpiskā diena, 

Miķeļdienas tirdziņš, Tēvzemes svētki, Ziemassvētki, Sporta diena „Vedīsim skolu laukā!”, 

Lieldienas, Žetonvakars, „Pēdējā zvana” svētki, izlaidums u.c. Skola ir pilsoniski aktīva un 

pamanāma arī vietējā kopienā, organizējot akcijas „Iedegsim sauli Ķegumā!” un „Paēdušam 

Ķeguma novadam”. 

Domājot par skolēnu karjeras izglītību, uz skolu tiek aicināti dažādi sabiedrībā zināmi 

cilvēki, notiek pasākumi karjeras izglītībā. Skolēni iesaistījušies makulatūras, bateriju, PET 

pudeļu vākšanas akcijās, atbalstījuši Lielās talkas pasākumus, Muzeju nakts pasākumus u.c. 

Mērķtiecīgi tiek plānotas  un organizētas mācību ekskursijas uz iestādēm un uzņēmumiem. 

Skolēni iesaistās brīvprātīgajā darbā. Ir sadarbība ar ASV vēstniecības „Start strong” 

programmu. 

Ķeguma vidusskolā darbojas skolēnu padome (SP) - brīvprātīga skolēnu grupa, kas 

sanāk kopā, lai veidotu skolas dzīvi interesantāku un pilnvērtīgāku. SP darbu koordinē direktora 

vietniece audzināšanas darbā. Katru gadu tiek ievēlēts SP prezidents, viņa vietnieks un 

atbildīgie  trīs darbības virzienos: kultūra un izglītība, sports, reklāma. SP svarīgākie uzdevumi: 

- sadarbība ar skolas administrāciju un citām institūcijām skolā; 

- skolēnu un skolotāju viedokļu uzklausīšana; 

- ārpusstundu aktivitāšu plānošana; 

- prasme aizstāvēt savu viedokli un cīnīties par skolēnu interešu ievērošanu; 

- pieredzes un prasmes kontaktēties ar sabiedrības un varas pārstāvjiem un masu 

informācijas līdzekļiem apgūšana; 

- pozitīva mikroklimata un atmosfēras veidošana skolā; 

- pasākumu rīkošana un akciju organizēšana skolā un sabiedrībā. 

 

1.2.Birzgales pamatskola 

 

Birzgales pamatskola atrodas Ķeguma novada Birzgales pagasta centrā un īsteno 

pamatizglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem. 2016.gadā Slimību profilakses un kontroles centrs piešķīris skolai 

veselību veicinošas izglītības iestādes statusu. 

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas un 

audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto izglītības mērķu 

sasniegšanu. 

Pēdējo piecu mācību gadu periodā vērojamas nelielas skolas skolēnu skaita izmaiņas 

(3.attēls), pēc skolas veiktajiem aprēķiniem, arī turpmākajos gados nav gaidāms krasas 

izmaiņas.  

 

Mācību 

gads 

Klase 
Kopā: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2014./ 

2015. 
11 8 8 6 11 16 7 15 11 93 

2015./ 

2016. 
11 6 8 6 10 16 7 14 11 89 

2016./ 

2017. 
12 13 10 10 8 7 12 15 9 96 
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2017./ 

2018. 
11 12 14 10 9 8 8 12 17 101 

2018./ 

2019. 
10 13 11 13 9 9 8 7 13 93 

 

3. attēls. Skolēnu skaits Birzgales pamatskolā no 2014. gada līdz 2018. gadam 

 

Skolā strādā augsti kvalificēti pedagogi, astoņiem no tiem ir pedagoģijas maģistra grāds. 

Veiksmīgi darbojas atbalsta personāls – pedagogs karjeras konsultants, logopēds, speciālais 

pedagogs, bibliotekārs, medmāsa, tiek nodrošināts pedagoga palīgs 1. – 6. klasei jomā „STEM 

un vide” un valodu jomā, kā arī veikts individuālais darbs (konsultācijas) izglītojamiem visos 

mācību priekšmetos. 

Bez obligātās pamatizglītības programmas apguves skolā iespējams darboties pūtēju 

orķestrī, keramikas, sporta, tautas deju un kulinārijas pulciņos, dziedāt ansamblī un folkloras 

kopā “Lakstīgalas”. 1.-  6. klases skolēni darbojas mākslas pulciņā.  

Skolēniem ir labi sasniegumi gan starpnovadu olimpiādēs, gan konkursos un sporta 

sacensībās, tāpat skolēni guvuši labus panākumus interešu izglītībā. 

Katru gadu skolā tiek organizēti visi tradicionālie svētku pasākumi - Tēvu diena, rudens 

pārgājiens ar orientēšanās elementiem, Miķeļdienas tirgus, Ziedu un dārzeņu kompozīciju 

izstāde, Mārtiņdienas tirdziņš, Lāčplēša ausu kausa izcīņa, Mazo Lāčplēšu cīņas, Ziemassvētku 

koncerts, krāsu nedēļa, Valentīndiena, Lieldienu pasākumi, Mātes dienas koncerts, Meža 

olimpiāde, Ūdens diena - piesaista lielāko daļu izglītojamo, sadziedāšanās pēcpusdienas veltītas 

Latvijā pazīstamiem māksliniekiem. Kopā darbojoties, skolēni iemācās rīkoties patstāvīgi, 

uzņemoties atbildību par savu rīcību un rezultātu. Skola, sadarbojoties ar sabiedriskajām 

organizācijām, organizē akciju „Piparkūku smarža katrā mājā” – cep piparkūkas un gatavo 

apsveikuma kartiņas. 

Darbojas Skolas padome, pedagoģiskā padome un Skolēnu padome – izvirzīta no klašu 

kolektīviem skolēnu grupa, kas sanāk kopā, lai veidotu skolas dzīvi interesantāku un 

pilnvērtīgāku. SP darbu koordinē direktora vietniece ārpusstundu darbā kā brīvprātīgā darba 

veicēja. SP svarīgākie uzdevumi ir: 

- skolēnu un skolotāju viedokļu uzklausīšana; 

-  klasesbiedru informēšana par plānotajiem pasākumiem; 

- ārpusstundu aktivitāšu plānošana; 

- pieredzes un prasmes apgūšana savstarpēji sadarbojoties pasākumu 

sagatavošanā; 

- pozitīva mikroklimata un atmosfēras veidošana skolā; 

- pasākumu rīkošana. 

 

1.3.Birzgales mūzikas skola 

 

Birzgales Mūzikas skola kā patstāvīga mūzikas skola darbojas no 1994.gada. Birzgales 

Mūzikas skolas klase darbojas arī Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Skolas darbības 

mērķis ir nodrošināt profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu 

sasniegšanu, attīstīt estētiski domājošu, radošu personību, tiek īstenotas vairākas licencētas 

profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas: 

- taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle; 

- pūšaminstrumentu spēle – flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, eifonija un 

trombona spēle; 
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- sitaminstrumentu spēle. 

Skolas audzēkņu skaits pēdējo piecu gadu laikā palicis nemainīgs – 65 skolēni, kas 

liecina, ka šī izglītības iespēja nezaudē savu aktualitāti.  

Visi audzēkņi apgūst ne tikai specialitātes iemaņas kvalificētu pedagogu vadībā, bet arī 

ir iesaistīti dažādos kolektīvās muzicēšanas sastāvos: klavieru duetos, pūšamo-sitamo 

instrumentu ansambļos un pūtēju orķestrī.  

Audzēkņus māca pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, augstas klases pedagogi 

un praktiķi. Viņu lielākā vērtība ir pašaizliedzīgs darbs, ar mīlestību izglītojot savus audzēkņus. 

Birzgales Mūzikas skolai ir arī savas tradīcijas, kas ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa 

- semestra beigās katrs pedagogs rīko plašus savu audzēkņu atklātos koncertus, skolas 

izlaidumos koncertē visi tās absolventi, rādot savas prasmes visdažādākajos muzicēšanas 

veidos (spēlējot solo, muzicējot ansambļos, spēlējot pavadījumus saviem kolēģiem), vienmēr 

piedalās valsts konkursos un vismaz reizi gadā apmeklē kādu operas izrādi. 

Audzēkņi ar labākajiem sasniegumiem skolā tiek virzīti tālākai dalībai Valsts 

konkursos, kā arī citos reģiona, republikas un starptautiska mēroga pasākumos. Skolas mācību 

process tiek organizēts tā, lai absolventi varētu turpināt mācības mūzikas vidusskolās, kā arī 

radoši izpausties tad, ja turpmākā profesija nebūs tieši saistīta ar mākslinieka vai mūziķa darbu. 

Skolas audzēkņi un pedagogi regulāri iesaistās Birzgales pagasta un Ķeguma novada 

kultūras dzīves veidošanā, organizējot koncertus, piedaloties tuvāko novadu rīkotajos 

pasākumos. 

 

1.4.Ogres Mākslas skolas Ķeguma klase 

 

Ogres Mākslas skolas klase Ķegumā darbojas kopš 2011.gada, piedāvājot apgūt 

profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”. Līdzīgi kā mūzikas 

skolā, arī šeit audzēkņu skaits pēdējo piecu gadu periodā nav samazinājies, skolā mācās 30 – 

35 audzēkņi.  

Mākslas skolā apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, darbu materiālā, veidošanu 

un mākslas valodas pamatus. Audzēkņi piedalās izstādēs, konkursos, brauc mācību ekskursijās 

un vasarā dodas „zaļajā praksē”. Katru gadu bērni kā dāvanu Ķeguma pilsētai pasniedz savus 

radošos darbus vai veido lielāku, kopēju dāvanu. 

 

1.5.Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu piedāvājums novadā 

 

Viens no sevis pilnveidošanas veidiem ir interešu un pieaugušo neformālās izglītības 

programmas, kas pieejamas arī Ķeguma novadā. 

Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana 

neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības, tā ir brīvprātīga, un tās uzsākšanai nav 

nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.  

Pieaugušo izglītība — personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka mūža 

garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū. 

Izglītības iestādes interešu izglītības programmas var īstenot bez licencēm, bet fiziskām 

vai juridiskām personām, kas nav reģistrā, ir jāsaņem licence pašvaldībā, kuras administratīvajā  

teritorijā tiks īstenota programma. 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību 

Ķeguma novadā nosaka Ķeguma novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2015 (18.02.2015. 
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domes lēmums Nr. 73), saskaņā ar kārtību novadā ir licencētas 13 programmas, t. sk. 7 interešu 

izglītības programmas un 6 pieaugušo neformālās izglītības programmas. 

Tiek piedāvātas šādas interešu izglītības programmas: 

- Bērnu interešu programma vokālajam ansamblim “Dzirkstelīte”; 

- Vizuāli plastiskā māksla izglītojamajiem no 4 gadu vecuma līdz pamatizglītības 

uzsākšanai; 

- Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecuma bērniem; 

- Attīstošās nodarbības ar M.Montesori metodēm; 

- Angļu valoda bērniem vecumā no 4 – 6 gadiem; 

- Futbols; 

- Karatē (bērniem vecumā no 4 – 7 gadiem),  

un šādas pieaugušo neformālās izglītības programmas: 

- Esi kustīgs, esi vesels!; 

- Fitnesa un veselīga dzīvesveida nozīme ikdienā; 

- Masāža un masāžas tehnikas; 

- Šūšanas apmācība, pamatiemaņas; 

- Veselības vingrošana; 

- Esi vesels un skaists. 

Piedāvājums jauniešu auditorijai ir ļoti šaurs: interešu izglītībā – futbols; pieaugušo 

neformālās izglītības piedāvājumā trūkst valodu apmācību kursu, kā arī dažas piedāvātās 

programmas ir par salīdzinoši augstu samaksu, ko jaunietis nevar atļauties. 

 

1.6.Novada kultūras iestādes 

 

Novada tautas nami nodrošina un atbalsta amatierkolektīvu darbību, veicina 

pašdarbības un profesionālās mākslas pieejamību Ķeguma novada iedzīvotājiem, organizē 

Valsts svētku, tradicionālo svētku, izklaides, atpūtas un informatīvos pasākumus, veicina 

kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību Ķeguma novada iedzīvotājiem. Kā 

tradicionālas norises Ķeguma tautas namā var minēt Latvijas Republikas proklamēšanas 

gadadienas svētku koncertu, Ziemassvētku koncertus, Lieldienu pasākumus, Komunistiskā 

genocīda upuru piemiņas dienas pasākumu, gadatirgu norisi, balles, amatierkolektīvu jubilejas 

koncertus, atskaites un sadraudzības koncertus. 

Tautas namu kolektīvi aktīvi piedalās ne tikai Ķeguma novada, bet arī citu novadu un 

valstu rīkotajos kultūras pasākumos. 

1.6.1. Ķeguma tautas nams 

 

Ķeguma tautas nama darbības vīzija ir radīt kultūras bagātu dzīves telpu Ķeguma 

novada iedzīvotājiem, piedāvājot plašas izklaides, atpūtas un interešu izglītības iespējas. 

            Ķeguma tautas nams ir atvērts jaunām, radošām idejām. Kopš 2013.gada tautas nams 

organizē arī  iepriekš nebijušus, jaunus pasākumus - konkursu „Ķeguma novada talants” un 

„Ķeguma novada vecmāmiņa”, Tēvu dienai veltītu pasākumu, „Helovīna ķirbju parāde” Visu 

svēto dienas priekšvakarā.  

Tautas nams sadarbojas ar citām novada pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām 

organizācijām. Ķeguma tautas nama 2. stāvā darbojas Ķeguma mākslas studija. Tajā sev radošu 

nodarbošanos var atrast ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Mazākie bērni ir tikai 3 – 4 gadiņus 
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jauni, taču arī viņi apgūst vizuāli plastiskās mākslas programmu – mācās gan zīmēt, gan 

gleznot, gan veidot, gan līmēt.  

Skolas vecuma bērniem iespējas ir plašākas – var apgūt ne tikai zīmēšanu un 

gleznošanu, bet ir iespēja iemēģināt roku arī tekstila tehnikās (filcēšanā, zīda apgleznošanā, 

pērļošanā) var apgūt dažu grafikas tehniku (linogriezumu, monotipiju) un daudz ko citu. 

Vasarās skolas vecuma bērniem ir iespēja darboties radošajās darbnīcās, kurās viņi 

eksperimentē, izmēģina jaunus materiālus un tehnikas, kā arī veido skaistas, sev lietojamas 

lietas. 

Pieaugušie šeit var zīmēt un gleznot. Tā ir kā atslodze pēc garas darba dienas vai tieši 

pretēji – gatavošanās stāties kādā no augstskolām. Ik pa laikam tiek organizēti datorgrafikas 

kursi pieaugušajiem. Šajos kursos var gūt zināšanas un praktiskas iemaņas, kā izveidot 

vizītkarti, ielūgumu, apsveikuma kartiņu, salikt vienkāršu plakātu vai noformēt diplomu. 

Katru dienu Ķeguma tautas nams pulcina radošus un aktīvus cilvēkus, kuri piedalās 

tautas nama 8 amatierkolektīvos: dāmu deju kopa “Rasa”, deju studijas “TRIUMFS” bērnu un 

jauniešu deju grupas, ģitārstudijas ansamblis, senioru vokālais ansamblis “Kvēlziedi”, 

popgrupa “Sienāži”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kadiķis”, Ķeguma jauktais koris “Lins” 

un senioru deju kolektīvs “Ķegums.” 

Ķeguma tautas nama kolektīvos darbojas 155 dalībnieki, no kuriem 24 % ir jauniešu. 

Jaunieši darbojas deju studijā “TRIUMFS”, ģitārstudijas ansamblī un  Ķeguma jauktajā korī 

“Lins”.  

1.6.2.Birzgales tautas nams 

 

Birzgales tautas nams celts 1933.gadā uz magazīnas pamatiem, lielāko daļu līdzekļu tā 

celtniecībai nopelnīja paši iedzīvotāji, spēlējot teātri, rīkojot bazārus, loterijas, laimes akas, 

kādu reizi parādot kino ārā pie nama uz šķūņa sienas, jo pagasta valdei nama atjaunošanai 

līdzekļu nebija.  

Tautas namā darbojas 7 pašdarbības kolektīvi: vidējās paaudzes deju kolektīvs 

“Dejotprieks”, dāmu deju kolektīvs “Visma”, sieviešu koris “Pērles”, pūtēju orķestris 

“Birzgale”, Birzgales amatierteātris “Laipa”, bērnu deju kolektīvs “Spārni”, senioru vokālais 

ansamblis “Viršu laiks”.  

Katru gadu kolektīvi piedalās dažādos vietējā mēroga koncertos, kā arī labprāt dodas 

koncertizbraucienos. Sieviešu koris "Pērles" regulāri piedalās skatēs, kurās kora snieguma 

vērtējums audzis no 3. uz 1.pakāpi. Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dejotprieks” ir sasniedzis 

augstus rezultātus arī Deju kolektīvu skatēs, pakāpeniski, taču neatlaidīgi no 2.pakāpes deju 

kolektīviem izvirzoties laureātos savā grupā. Ar labiem panākumiem darbojas pūtēju orķestris 

“Birzgale”. Šie kolektīvi ir pastāvīgi Vispārējo latviešu  Dziesmu un Deju svētku dalībnieki. 

Amatierteātris aktīvi darbojas kopš 2007.gada un no 2015.gada piedalās arī „Starptautiskā 

teātra dienā”, kura pulcē latviešu amatierteātrus no visas pasaules. 

Birzgales tautas nama kolektīvos darbojas 137 dalībnieki, no kuriem 14 % ir jauniešu. 

Jaunieši darbojas sieviešu korī “Pērles” un pūtēju orķestrī “Birzgale”, šie jaunieši ir arī 

Birzgales mūzikas skolas audzēkņi. 

 

1.6.3. Tomes tautas nams 

 

Tautas nams celts no 1930.gada līdz 1932.gada 26.decembrim par iedzīvotāju talkās 

saziedotajiem līdzekļiem, bijušā kroga vietā.  

Tautas namā darbojas 3 pašdarbības kolektīvi: folkloras kopa “Graudi”, Tomes pagasta 

amatierteātris un Tomes dāmu vokālais ansamblis. 
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Visi kolektīvi piedalās pašvaldības rīkotajos kultūras pasākumos, īpaši aktīvi, 

organizējot arī patstāvīgas aktivitātes, darbojas folkloras kopa “Graudi”, liek atdzimt senām 

tradīcijām un iesaista savās aktivitātēs arī pārējos novada iedzīvotājus un viesus, kā arī piedalās 

dažādos folkloras festivālos.  

Tomes tautas nama kolektīvos darbojas 33 dalībnieki, diemžēl jaunieši neiesaistās šajos 

kolektīvos. 

 

1.6.4. Rembates pakalpojumu centra tradīciju zāle 
 

Rembatē visa kultūras dzīve noris Rembates pakalpojumu centra ēkā, kurā atrodas ne 

vien Tradīciju zāle, bet arī Rembates pagasta pārvalde un Latvijas pasta nodaļa, kā arī darbojas 

poverliftinga biedrība.  

Tradīciju zālē darbojas 2 pašdarbības kolektīvi: dāmu vokālais ansamblis un bērnu 

mūsdienu deju kolektīvs “Ķipari”, kā arī notiek radošās nodarbības bērniem. Kolektīvos 

darbojas 16 dalībnieki. 

Zemā pieprasījuma dēļ jauniešiem atbilstošas aktivitātes tradīciju zāle nepiedāvā. 

Nākotnē būtu jādomā par Rembates pagasta jauniešu motivēšanu un aktīvāku iesaisti dažādās 

sabiedriskajās aktivitātēs. 
 

 1.7. Novada bibliotēkas 

 

Ķeguma novadā darbojas 4 pašvaldības publiskās bibliotēkas – Ķeguma novada 

bibliotēka ar divām teritoriālajām struktūrvienībām: Ķeguma novada bibliotēkas Tomes 

bibliotēka un Ķeguma novada bibliotēkas Rembates bibliotēka, un Birzgales pagasta bibliotēka.  

Ķeguma novada bibliotēkas ir Ķeguma novada pašvaldības kultūras, izglītības un 

informācijas iestādes un to mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā 

apkalpošana. Bibliotēka veic kultūras, informācijas, izglītības, sociālās un izklaidējošās 

funkcijas, nodrošinot lasītājiem draudzīgu un pamudinošu vidi mācībām un brīvā laika 

pavadīšanai.  

Ķeguma novada bibliotēkās ir pieaugušo literatūras nodaļa, bērnu literatūras nodaļa un 

interneta lasītava.  Bez maksas lasītājiem piedāvā daiļliteratūru, nozaru, uzziņu literatūru, 

jaunāko periodiku (avīzes, žurnāli), SBA pakalpojumus (starpbibliotēku abonements), 

tematiskās un novadpētniecības mapes, datoru un interneta izmantošanu, elektroniskās 

bezmaksas datu bāzes: Letonika un News, kā arī maksas pakalpojumus:  printēšanu, kopēšanu, 

skenēšanu, tikai Ķeguma novada bibliotēkā - laminēšanu, dokumentu iešūšanu ar spirāli. 

2018.gadā Ķeguma novada bibliotēkā reģistrēti 802 lietotāji, no tiem 524 ir bērni un 

jaunieši līdz 18 gadiem, Rembates bibliotēkā attiecīgi – 159 lietotāji, no tiem 54 ir bērni līdz 18 

gadiem, un Tomes bibliotēkā  - 80 lietotāji, no tiem 15 ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, 

Birzgales bibliotēkā – 208 lietotāji, no tiem 69 ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. 

 

1.8. Ķeguma novada dienas centri 

 

1.8.1.Ķeguma dienas centrs 

 

Ķeguma dienas centrs darbojas kopš 2014.gada decembra un šo gadu laikā kļuvis par 

iecienītāko brīvā laika pavadīšanas vietu Ķegumā. Dienas centrā ir bērnu rotaļu istaba, semināru 

zāle un virtuve, trenažieru un vingrošanas zāles. Tiek piedāvāti gan bezmaksas pakalpojumi: 

datoru un interneta, rotaļu istabas izmantošana, gan maksas pakalpojumi: printēšana, 
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skenēšana, kopēšana, telpu noma, dažādi semināri, trenažieru zāles apmeklējums, nodarbības 

trenažieru zālē, veselību veicinošā ritmiskā vingrošana, dziļās muskulatūras nostiprināšanas 

treniņi, fiziskās sagatavotības treniņi, BodyArt, funkcionālie treniņi visām ķermeņa grupām, 

TABATA, ROCK’NCORE. Centrā ir pieejamas dažādas galda spēles,  novuss un tenisa 

inventārs.  

Centra apmeklētāju skaits gadā sasniedz 11964, no tiem jaunieši - 1018. Šobrīd notiek 

paaudžu nomaiņa – aktīvi dienas centra iespējas sāk izmantot 13 – 14 gadu veci Ķeguma 

jaunieši, jaunieši vecumā no 15 gadiem un vecāki labprātāk izmantotu dienas centru savām 

aktivitātēm, ja viņiem tiktu piešķirta pašiem sava telpa, kurā viņi varētu darboties. 

  

1.8.2. Tomes dienas centrs 
 

Tomes dienas centrs savu darbību uzsāka 2015.gada sākumā. Dienas centrā ir semināru 

zāle un virtuve, apvienotā trenažieru - vingrošanas zāle, darbojas frizētava. Tiek piedāvāti gan 

bezmaksas pakalpojumi: datoru un interneta izmantošana, pieejamas dažādas galda spēles, 

novuss un galda teniss, gan maksas pakalpojumi: printēšana, skenēšana, kopēšana, telpu noma, 

dažādi semināri, trenažieru - vingrošanas zāles apmeklējums. 

2018.gadā dienas centra apmeklētāju skaits gadā sasniedza 3701, no tiem jaunieši - 252. 

 

1.9. Sporta infrastruktūra 

 

Par sporta nozares koordinēšanu un sporta pasākumu organizēšanu Ķeguma novadā ir 

atbildīgs sporta darba organizators. Ķeguma novadā iespēja nodarboties ar sportu ir ikvienam 

iedzīvotājam. 

Katram bērnam un jaunietim Ķeguma novadā ir iespēja nodarboties ar sportu, 

pašvaldībai sekmējot jauno sportistu meistarības pilnveidi un nodrošinot visa veida resursu 

plānošanu un izmantošanu bērnu un jauniešu sportam. 

Esošā Ķeguma novada sporta infrastruktūra tiek uzturēta, atjaunota, pilnveidota un 

izmantota, tajā tiek piedāvāti jauni iedzīvotājiem saistoši un motivāciju veicinoši pasākumi. 

Novadā ir 2 izglītības iestāžu sporta zāles: Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un Birzgales 

pamatskolā, darbojas Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadions, Birzgales pamatskolas 

stadions, Rembates sporta laukums, Tomes sporta laukums, 4 trenažieru zāles: 

Ķeguma dienas centrā, Tomes dienas centrā, Rembates sabiedrisko pakalpojumu ēkā un 

Birzgales pamatskolā. Aktīvai atpūtai Ķeguma novadā pieejama plaša zaļā zona un parki, tai 

skaitā: āra trenažieru laukums Ķeguma pludmalē, skeitparki pie Ķeguma KNV un Birzgales 

pamatskolas, aktīvās atpūtas laukumi Birzgalē, Tomē un Rembatē. 

 Atsevišķiem infrastruktūras objektiem nepieciešama rekonstrukcija, lai tos varētu 

izmantot pilnvērtīgi. Kritiskā stāvoklī ir skeitparks Ķeguma KNV, nopietni atjaunošanas darbi 

vajadzīgi arī Birzgales pamatskolas stadionam.  

Novada iedzīvotājiem uzskatāmā veidā ir brīvi pieejama informācija par iespēju 

piedalīties sporta un aktīvās atpūtas pasākumos, kā arī informācija par sporta bāzu 

noslogojumu. 

Novadā regulāri notiek gan vietējas, gan reģionālas, kā arī valsts un starptautiskas 

nozīmes pasākumi dažādos sporta veidos sadarbībā ar valsts un starptautiskajām sporta veidu 

federācijām, Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas Tautas Sporta Asociāciju, sporta biedrībām.  

Pašvaldības organizētie sporta pasākumi ir plānoti tā, lai tajos varētu piedalīties ikviens 

novada iedzīvotājs neatkarīgi no dzimuma, vecuma un fiziskās sagatavotības, sociālā un 

ekonomiskā stāvokļa.. Pašvaldība motivē iedzīvotājus iesaistīties sporta un aktīvās atpūtas 

pasākumos, veidojot apvienotus sporta pasākumu ciklus, novērtējot sasniegumus un attīstības 
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dinamiku. 2017.gadā pašvaldība uzsāka ESF projekta “Veselības veicināšana un slimību 

profilakse Ķeguma novadā”, projekta ietvaros pieejamas dažādas fiziskās aktivitātes, t. sk. 

riteņbraukšana, slēpošana, peldēšana, dažādi kompleksi sporta pasākumi. 

Ķeguma novada komandas piedalās valsts nozīmes sporta sacensībās, t. sk., Latvijas 

sporta veterānu sporta spēlēs, Latvijas florbolistu 2.līgas čempionātos un Latvijas čempionātos 

powerliftingā. 

Sadarbībā ar Ķeguma novada sporta biedrībām, senioriem un veterāniem tiek piedāvāta 

iespēja piedalīties dažādu sporta spēļu turnīros un individuālo sporta veidu sacensībās. Ķeguma 

novada senioru un veterānu komandas regulāri piedalās Latvijas Senioru un Veterānu 

savienības organizētajās finālsacensībās dažādos sporta veidos (veterānu sports), gūstot 

godalgotas vietas. 

Pašvaldība finansiāli atbalsta Ķeguma novada iedzīvotājus, kuri mērķtiecīgi nodarbojas 

ar sportu, iekļuvuši Latvijas izlasēs un piedalās Latvijas un starptautiskās sacensībās ar mērķi 

sasniegt augstus rezultātus. 

 

1.10.Nevalstiskās organizācijas 

 

Pēc Lursoft datiem Ķeguma novadā ir reģistrēti 73 nodibinājumi un nevalstiskās 

organizācijas, kuras darbojas dažādās jomās (4.attēls), visplašāk pārstāvēta ir sabiedrības joma, 

un tikai dažas no šīm biedrībām ir saistītas ar jaunatnes jomu. 

Novadā aktīvi darbojas 6 – 7 biedrības, īstenojot dažādus projektus un pasākumus, 

piedalās pašvaldības organizētajos ikgadējos Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu 

konkursos, kā arī realizē ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētus projektus, tādējādi 

uzlabojot dzīves vidi novadā. 

 

 
 

4.attēls Ķeguma novadā reģistrēto NVO sadalījums pa darbības nozarēm 

 

  Pēc statūtos norādītajiem mērķiem var secināt, ka kopumā ir 12 NVO, kuras saistītas 

ar darbu ar jauniešiem (1.tabula). 
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1.tabula 

NVO, kuras saistītas ar dabu ar jauniešiem 

 
Nr. 

p.k. 
NVO nosaukums Statūtos norādītie mērķi 

Sadarbība ar 

pašvaldību 

1. “Semper Novus” Iesaistīt jauniešus koru un ansambļu kustībā, 

veicinot personīgo izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību 

sociālajā, izglītības un kultūras jomā - vietējā, valsts 

un starptautiskā mērogā. 

ir 

2. “FK ĶEGUMS” Popularizēt futbolu skolēnu vidū. ir 

3. “WeArePRO” 1.Nodrošināt Ķeguma novada jauniešu interešu 

pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību; 

2.Veicināt jauniešu personīgo izaugsmi un 

pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā, 

izglītības, sporta un kultūras jomā - vietējā, valsts un 

starptautiskā mērogā. 

bijusi  

4. “Ķegums, Sporta 

klubs” 

Piesaistīt jaunatni autosportam nav 

5. “Ķeguma skolas 

jaunatnei” 

Atbalstīt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

audzēkņu jaunrades un ārpusklases nodarbības, 

sporta un mākslinieciskās pašdarbības grupas, vides 

un veselības programmas, uzlabojot skolēnu un 

skolotāju darba apstākļus 

ir 

6. “ROKA, Biedrība 

bērnu, jauniešu un 

pieaugušo kultūras 

un sporta 

aktivitātēm” 

Organizēt bērnu, jauniešu un pieaugušo sporta un 

kultūras nometnes. 

ir 

7. “Vecāki Ķegumam 

un jaunajai 

paaudzei” 

Risināt ģimeņu, bērnu un jauniešu problēmas nav 

8. “STUDIJA 

BLITZE” 

Nodrošināt iespēju jauniešiem aktīvi līdzdarboties, 

gūstot jaunas prasmes un iemaņas mūzikas radīšanas 

procesā 

nav 

9. “Ģimenes svētība” Labdarība. sociālās palīdzības sniegšana ģimenēm, 

bērniem, jauniešiem un veciem cilvēkiem 

nav 

10. “ĶEGUMA 

FLORBOLA 

KLUBS” 

Veicināt florbola attīstību Latvijā; 

Aktīvi piesaistīt jauniešus šim sporta veidam. 

nav 

11. “Zelta Pakavs, 

Jātnieku sporta 

klubs” 

Jāšanas apmācības nodrošināšana bērniem, 

jauniešiem un pieaugušajiem ar atšķirīgu pieredzi, 

iemaņām un spējām 

bijusi 

12. “GTK BIRZGALE” Jauniešu sporta atbalstīšana bijusi 

 

Tomēr jāsecina, ka tikai daļa no tām veic aktīvu darbību, vienai no NVO uzsākts 

likvidācijas process (“WeArePRO”), kā arī neviena no tām neatbilst Jaunatnes likumā 

noteiktajam: NVO darbības mērķim ir jābūt: veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, un šī mērķa sasniegšanai ir izvirzāmi šādi  uzdevumi:  

1) atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai 

un radošajai attīstībai; 
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2) nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un 

kompetences neformālās izglītības ceļā; 

3) nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku; 

4) nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību. 

Nākotnē būtu jāveicina jaunu jauniešu biedrību izveidošanos, kuru darbībā iesaistītos 

paši jaunieši. Jauniešos ir jāveicina interese pašiem pilnveidot savu ikdienas dzīvi novadā, 

iesaistoties lēmumu pieņemšanā, rakstot un īstenojot dažādus projektus. 

 

1.11. Tikšanās ar Ķeguma novada jauniešiem un deputātiem 

 

1.11.1. Izbraukuma tikšanās “Jaunieti iesaisties!” 
 

Pamatnostādņu izstrādes laikā, lai sasniegtu plašāku novada jauniešu auditoriju, 

2018.gada septembrī – novembrī notika tikšanās – diskusijas ar Ķeguma novada jauniešiem 

visos novada pagastos, kā arī Ķeguma pilsētā, kur koncentrējusies lielākā jauniešu daļa. 

Tikšanās ar jauniešiem 11.septembrī notika Birzgalē un Tomē, savukārt 18.septembrī – 

Ķegumā un Rembatē. Lielākā jauniešu aktivitāte bija Birzgalē, kur uz tikšanos bija ieradušies 

20 jaunieši, Tomē tikšanās piedalījās 4 jaunieši, Ķegumā - 7, bet Rembatē  - 6. Visur jauniešiem 

bija idejas par to, ko varētu darīt, kādas aktivitātes īstenot, arī vēlme pašiem līdzdarboties un 

veidot savus pasākumus. Salīdzinoši zemās aktivitātes dēļ Ķegumā tika organizēta papildus 

tikšanās ar jauniešiem 24.novembrī, uz kuru bija ieradušies 15 jaunieši, trīs no dalībniekiem jau 

pārkāpuši jauniešiem noteikto gadu skaitu (28, 31, 33 gadi).  

Jaunieši Birzgalē kā sev būtiskāko  uzsvēra, ka vēlētos jauniešu centru - vietu, kur 

pavadīt brīvo laiku ar daudzveidīgām aktivitātēm: kino un karaoke vakari, radoši pulciņi, galda 

spēļu turnīri, radošās darbnīcas vai pulciņi, ballītes un tml., un vēlētos darboties jaunsardzē, kā 

arī atzīmēja, ka esošā sporta infrastruktūra ir nolietojusies, nepieciešams atjaunot skolas sporta 

stadionu un trenažieru zāli, pietrūkst apskates vietu un būtu jāattīsta Rūķu parks. 

Savukārt tomēnieši vēlas attīstītāku sporta infrastruktūru – futbola un florbola 

laukumus, labiekārtotu pludmali, daudzveidīgākus pasākumus dienas centrā, atzīmēja, ka ir 

nepieciešama novada apskates objektu karte, pietrūkt informācijas par novada pasākumiem, jo 

īpaši par pasākumiem, kuri notiek Birzgalē, būtu gatavi iesaistīties arī dažādu projektu 

īstenošanā kā brīvprātīgie, kā arī piedalīties jauniešu centra aktivitātēs Ķegumā, jo neuzskata, 

ka Tomei būtu vajadzīgs atsevišķs jauniešu centrs. 

Jaunieši Ķegumā, tāpat kā birzgalieši, uzsvēra jauniešu centra nepieciešamību Ķegumā, 

kur saturīgi pavadīt brīvo laiku, pašiem organizējot un vadot daudzveidīgus pasākumus: 

brīvdabas kino, spēļu vakari, improvizācijas teātris un tml., piesaistot lektorus par dažādām, 

jauniešus interesējošām tēmām, atzīmēja, ka vēlētos plašāku ārpusskolas nodarbību klāstu, 

vairāk pasākumu tieši jauniešiem, kā arī sporta nodarbības gan komandas, gan individuālajās 

disciplīnās, kā arī atzīmēja, ka vēlētos dažādību un jaunas idejas skolas organizētajos 

pasākumos un jaunu skeitparku.   

Otrajā tikšanās reizē jaunieši uzsvēra vēl vairākas būtiskas lietas, kas nepieciešamas, lai 

jaunietis par savu dzīvesvietu izvēlētos Ķeguma novadu: stabilas, labi apmaksātas darba vietas, 

dzīvesvietas nodrošinājums, sabiedriskā transporta pieejamība ne tikai Ķegumā, bet arī novada 

pagastos, t. sk. arī ārpus pagastu centriem, novada nomalēs, aktīva sabiedriskā dzīve un sevis 

pilnveidošanas iespējas. 

Kā iemeslus citas dzīvesvietas izvēlei jaunieši min ierobežoto sabiedriskā transporta 

piedāvājumu, nepietiekamo (neesošo) īres dzīvokļu piedāvājumu, nepietiekamas izklaides 

iespējas – nav jauniešu centru, kafejnīcu, diskotēku, darbu un/vai studijas citur. Kā ļoti 
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nozīmīgu kritēriju dzīvesvietas izvēlē jaunieši uzsver draugu, ģimenes esamību konkrētajā 

vietā. 

Rembatieši vēlētos daudzveidīgu sporta pulciņu piedāvājumu, pietrūkst infrastruktūras 

sporta aktivitātēm – ielu vingrošanai, basketbolam utt., labprāt piedalītos ziemas sporta spēlēs,  

viņus uztrauc sliktais ceļu infrastruktūras stāvoklis, kā arī nepietiekamais apgaismojums ciemā. 

Secināms, ka ir nepieciešams dažādot pašvaldības piedāvājumu jauniešiem, izveidojot 

jauniešu centrus, jaunas aktivitātes, jādomā par sabiedriskā vai pašvaldības transporta 

pieejamības nodrošināšanu, dzīvojamā fonda attīstību. 

 

1.11.2. Kafija ar politiķiem 

 

Lai pamatnostādņu izstrādes procesā iesaistītu arī Ķeguma novada lēmējvaru, 

2018.gada 5.decembrī Ķeguma komercnovirziena vidusskolā tika organizēta deputātu un 

jauniešu tikšanās, kuras laikā jaunieši prezentēja savu skatījumu uz Ķeguma novada attīstību – 

uz pasākumu gatavotās kolāžas “Mans sapņu novads”. Tikšanās piedalījās 33 jaunieši, 7 domes 

deputāti un 4 pašvaldības darbinieki. 

Jaunieši savās kolāžās bija aptvēruši ļoti daudzas dzīves jomas, veicot datu apkopojumu 

(1.pielikums), priekšlikumi strukturēti 15 tēmās: sociālā atbildība, iedzīvotāju veselība, 

transports, informācija, dzīvnieki, izglītība, politiskā līdzdalība, brīvā laika aktivitātes, publiskā 

infrastruktūra (ceļi, parki, ielas, u.c.), veikali, izklaides parki, veselības aprūpe, ēdināšana, cits, 

tūrisms, uzņēmējdarbība, sports. 

Jauniešiem rūp sakārtota publiskā telpa, viņi vēlas dažādas brīvā laika aktivitātes, 

vairākkārt uzsverot jauniešu centru nepieciešamību, liels uzsvars likts uz dažādu veikalu un 

ātrās ēdināšanas restorānu nepieejamību, vairāki priekšlikumi sporta infrastruktūras 

sakārtošanai un aktivitāšu dažādošanai, kā arī uzņēmējdarbības attīstībai. Spriežot pēc 

priekšlikumiem, jaunieši ir gatavi iesaistīties arī pašvaldības lēmumu pieņemšanā un 

īstenošanā. 

Jāatzīmē vienas no Birzgales pamatskolas klasēm veidotā kolāža, kurā jaunieši jau 

parāda savu prasmi spriest par lietām ilgtermiņā, kā lēnām, bet noteikti mainās paradumi, 

vērtību sistēma (2.pielikums).  

Tikšanās otrajā daļā jaunieši ar domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem 

diskutēja par vairākām būtiskām tēmām:  

- Jauniešu līdzdalība  - iespējas jauniešu un pašvaldības sadarbībai, mehānismi 

jauniešu viedokļa paušanai un uzklausīšanai (Kā to var darīt? Par ko 

vislabāk/visvairāk vajag paust viedokli? Kā ir? Kā varētu būt? Kā nevajadzētu būt? 

Kas ir jādara, lai tā būtu?); 

- Jaunieši un infrastruktūra – runājot par konkrētām lietām un vietām (Kas mums 

ir lieliski? Ko vajadzētu pilnveidot? Ko esam paši (jaunieši) gatavi darīt, lai 

pilnveidotu?  Infrastruktūra un pieejamība (jauniešiem ar īpašām vajadzībām; ar 

maziem bērniem; ar riteņiem, u.c.)); 

- Jauniešu brīvais laiks/ brīvprātīgais darbs (Kādas ir jau esošās iespējas? Vai ar 

tām pietiek? Kas varētu tikt darīts vēl papildus?  Ko gatavi darīt paši jaunieši? Kādu 

atbalstu noteikti vajag?); 

- Jaunieši un izglītība (Kas ir lieliski? Ko vajadzētu uzlabot? Kāpēc mācīties 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā visus 12 gadus? (esošie argumenti un 

nepieciešamie uzlabojumi) Kur un kā varētu ieviest neformālo izglītību?); 
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- Sports un kultūra (Kas mums ir lieliski? Kādas vēl aktivitātes vajadzētu papildus? 

Ko esam paši (jaunieši) gatavi darīt, lai izveidotu jaunas aktivitātes?) (3.pielikums). 

Jaunieši un deputāti vienojās, ka, kopā darot, daudzas no izrunātajām problēmām ir 

atrisināmas, galvenais ir darīt un nestāvēt malā. 

 

1.12. Aptaujas 

 

Izstrādājot Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni, viens no svarīgākajiem 

uzdevumiem bija aptvert pēc iespējas lielāku jauniešu auditoriju, lai noskaidrotu jauniešu 

viedokli par jauniešu dzīvi novadā un dažādām pamatnostādņuNJC dokumentācijai 

nepieciešamām tēmām – iniciatīvu, līdzdalību, iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū utt. Tāpēc 

tika izstrādāta Ķeguma novada jauniešu aptauja (4.pielikums), lai noskaidrotu, kas ir 

nepieciešams, lai jaunietis justos laimīgs savā dzīvesvietā, kā arī lai atbildīgie darbinieki 

veiksmīgāk spētu realizēt jaunatnes politiku Ķeguma novadā. Un  divas papildus anketas: viena 

domes deputātiem, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem un jauniešiem, lai izzinātu viņu 

nākotnes redzējumu Ķeguma novadā. 

 

1.12.1. Jauniešu anketēšana un datu apkopojums 

 

Jauniešu anketēšana tika veikta elektroniskā formā, aicinājumu par dalību aptaujā 

izplatot vairākos informācijas kanālos: pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ķeguma Novada 

Ziņas”, pašvaldības tīmekļvietnē www.kegumanovads.lv, FaceBook kontā, kā arī novada 

izglītības iestādēs. Aptauju bija  iespējams aizpildīt no 2018.gada septembra līdz 2019.gada 

11.janvārim. Kopā aptaujā piedalījās 113 respondenti, kas sastāda 16,84% Ķeguma novada 

jauniešu vecumā no 13 – 25 gadiem.  

Aptaujas anketu veidoja 15 jautājumi, pirmie divi jautājumi aptaujas anketā bija par 

respondentu dzimumu un vecumu, lai vispārīgi varētu apskatīt aptaujas anketas dalībnieku 

vecuma un dzimuma sadalījumu. No 113 respondentiem 37% bija vīriešu un 63% - sieviešu (5. 

attēls). 

 

5. 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 (51 respondents jeb 45% no 

71

42

1Sieviete Vīrietis

http://www.kegumanovads.lv/
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visiem apjaujas dalībniekiem), nākamā grupa ir jaunieši vecumā no 16 līdz 19 gadiem (28 

respondenti jeb 25% no visiem aptaujas dalībniekiem). Visus datus iespējams apskatīt 6. attēlā. 

Kopumā var secināt, ka aptaujas anketu aizpildījuši lielākoties tieši tā vecuma jaunieši, 

kurus vistiešākajā mērā skars izstrādāto pamatnostādņu rīcības plāna izpildes rezultāti.  

 

6. attēls. Aptaujas anketas respondentu sadalījums pa vecuma grupām 

Aplūkojot respondentu sadalījumu pēc dzīvesvietām, var secināt, ka visvairāk 

respondentu bijuši no Birzgales pagasta (53 respondenti jeb 47% no visiem aptaujātājiem), 

otrajā vietā ierindojas Ķeguma pilsēta (18 respondenti jeb 35% no visiem aptaujātajiem), 

zemāka atsaucība bijusi Tomes un Rembates pagastā, attiecīgi 9 un 7 jaunieši, vēl četri 

norādījuši, ka dzīvo ārpus Ķeguma novada. Visus datus iespējams apskatīt 7. attēlā. 

 

7. attēls. Aptaujas anketas respondentu sadalījums pēc dzīvesvietas 

Bija svarīgi arī uzzināt, ar ko jaunieši nodarbojas ikdienā, no atbildēm secināms, ka 

lielākā daļa respondentu mācās Ķeguma novada izglītības iestādēs: 39 – Birzgales pamatskolā, 

34 – Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, 26 respondenti snieguši atbildes, kas strādā, no 

tiem 10 Ķeguma novadā, 6 – studē, trim nav pastāvīgas nodarbošanās (8.attēls). 

51
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8. attēls. Aptaujas anketas respondentu sadalījums pēc dzīvesvietas 

Nākamais aptaujas jautājums tika veidots ar mērķi noskaidrot jauniešu apmierinātību ar 

dažādām jomām – sākot no attiecībām ģimenē līdz apmierinātībai ar novadā piedāvātajām brīvā 

laika pavadīšanas iespējām. Kopumā šajā jautājumā bija 9 apgalvojumi (visas atbildes uz šo 

jautājumu apkopotas 9. attēlā). 

Apgalvojumā “Esmu apmierināts/-a ar sevi un savu dzīvi” 44,44% (52 respondenti) 

atbildējuši “piekrītu”, 29,91% (35 respondenti) “pilnībā piekrītu”, 21,37% (25 respondenti 

“daļēji piekrītu”, bet attiecīgi 3,41% (4 respondenti) un 0,85% (1 respondents) “nepiekrītu” un 

“pilnībā nepiekrītu”. Var secināt, ka lielākoties novada jaunieši ir apmierināti ar savu dzīvi. 

Apgalvojumā “Esmu apmierināts/-a ar attiecībām ģimenē” 53,85% (63 respondenti) 

atbildējuši “pilnībā piekrītu”, 34,19% (40 respondentu) atbildējuši “piekrītu”, 8,55 % (10 

respondentu) “daļēji piekrītu”, 0,85% jeb 1 respondents atbildējis “nepiekrītu”, bet 1,71% jeb 

2 respondentiem nav viedokļa. 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 nākamajā - “Esmu 

apmierināts/-a ar attiecībām ar saviem draugiem”, kur 46,15% (54 respondenti) atbildējuši 

“pilnībā piekrītu”, 38,46% (45 respondenti) “piekrītu”, 11,11% (13 respondentu) “daļēji 

piekrītu”,  2,56 % (3 respondenti) atbildējuši “nepiekrītu”, 0,85% (1 respondents) “nav 

viedokļa”. 

Kopumā var novērot pozitīvu tendenci, ka lielākoties aptaujātie jaunieši ir apmierināti 

ar sevi un savu dzīvi novadā, kā arī ar attiecībām ģimenē un draugiem. 

Apgalvojumā “Esmu apmierināts/-a ar savu veselības stāvokli” 44,44% (52 

respondenti) atbildējuši “piekrītu”, 24,79% (29 respondenti) “pilnībā piekrītu”, 26,5% (31 

respondents) “daļēji piekrītu”, bet 4,27% (5 respondenti) “nepiekrītu” un 0,85% (1 respondents) 

“pilnībā nepiekrītu”. Var secināt, ka lielākoties jaunieši ir apmierināti ar savu veselības stāvokli, 

bet jāvērš uzmanība uz tiem 31,62% jauniešu, kuri ir tikai daļēji vai arī nav apmierināti ar savu 

veselības stāvokli. Tas nozīmē, ka ir jādomā par jauniešu veselības veicināšanas pasākumiem 

novadā. 
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Apgalvojumā “Esmu apmierināts/-a ar savu skolu”, 29,91% (35 respondenti) atbildējuši 

“piekrītu”, 30,77% (36 respondenti) “pilnībā piekrītu”, 22,22% (26 respondenti) “daļēji 

piekrītu”, 4,27% (5 respondenti) “nepiekrītu” un 1,71% jeb 2 respondenti atbildējuši “pilnībā 

nepiekrītu”, kā arī 8,55% (10 respondentu) “nav viedokļa”, ko var attiecināt uz respondentiem, 

kuri anketās norādījuši, ka strādā vai nedara neko. Kopumā var novērot pozitīvu tendenci – ka 

jaunieši (ar dažiem izņēmuma gadījumiem) ir apmierināti ar savu skolu. 

Apgalvojumā “Esmu apmierināts/-a ar skolā piedāvātajiem pasākumiem”, 29,1% (34 

respondenti) atbildējuši “piekrītu”, 24,79% (29 respondenti) “pilnībā piekrītu”, 26,5% (31 

respondents) “daļēji piekrītu”, 5,13% (6 respondenti) “nepiekrītu” un 1,71% jeb 2 respondenti 

atbildējuši “pilnībā nepiekrītu”, kā arī 11,11% (13 respondentu) “nav viedokļa”, ko var 

attiecināt uz respondentiem, kuri anketās norādījuši, ka strādā vai nedara neko. Kopumā var 

novērot pozitīvu tendenci – ka jaunieši (ar dažiem izņēmuma gadījumiem) ir apmierināti ar 

savu skolas piedāvātajiem pasākumiem. 

9. 

attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums par apmierinātību ar dzīvi novadā 

Apgalvojumā “Esmu apmierināts/-a ar novadā piedāvātajiem pasākumiem”, 35,04% 

(41 respondents) atbildējuši “piekrītu”, 18,8% (22 respondenti) “pilnībā piekrītu”, 29,91% (35 

respondenti) “daļēji piekrītu”, 4,27% (5 respondenti) “nepiekrītu” un 5,98% jeb 7 respondenti 

atbildējuši “pilnībā nepiekrītu”, kā arī 15,13% (6 respondenti) “nav viedokļa”, Kopumā var 
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novērot pozitīvu tendenci – ka jaunieši (ar dažiem izņēmuma gadījumiem) ir apmierināti ar 

novada piedāvātajiem pasākumiem. 

Apgalvojumā “Esmu apmierināts/-a ar novadā piedāvātajām brīvā laika pavadīšanas 

iespējām”, 29,1% (34 respondenti) atbildējuši “piekrītu”, 16,24% (19 respondentu) “pilnībā 

piekrītu”, 23,93% (28 respondenti) “daļēji piekrītu”, 5,98% (7 respondenti) “nepiekrītu” un 

3,42% jeb 4 respondenti atbildējuši “pilnībā nepiekrītu”, kā arī 18,8% (22 respondenti) “nav 

viedokļa”, Kopumā var novērot, ka vairāk kā puse jauniešu apmierināti ar novadā piedāvātajiem 

pasākumiem, bet, ņemot vērā, ka 18,8% aptaujāto nav viedokļa, jāsecina, ka šī jauniešu daļa 

nepiedalās novada pasākumos.  

Kā nākamais tika uzdots jautājums “Vai aktīvi iesaisties dažādās novada aktivitātēs?”. 

Uz šo jautājumu 56 respondenti (49,56%) atbildējuši, ka ir aktīvi dažādu aktivitāšu dalībnieki, 

41 respondents (36,28%) atbildējuši, ka reti iesaistās novada aktivitātēs, bet 14 respondentu 

(12,39%) dod priekšroku citu novadu/pilsētu piedāvājumiem (visi dati attēloti 10.attēlā), 1,77% 

jeb 2 respondenti neiesaistās aktivitātēs vispār. Var secināt, ka jaunieši aktīvi iesaistās dažādās 

novada piedāvātajās aktivitātēs, bet tomēr būtu jādomā, kā vairāk iesaistīt arī tos, kuri tajās 

piedalās reti vai nepiedalās nemaz.  

 

10. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums par iesaistīšanos novada aktivitātēs 

Kā nākamais tika uzdots jautājums “Vai esi piedalījies dažādu aktivitāšu plānošanā un 

organizēšanā?”. Uz šo jautājumu 52 respondenti (46,02%) atbildēja, ka reti iesaistās pasākumu 

organizēšanā, 32 respondenti (28,32%) norādījuši, ka regulāri palīdz dažādu pasākumu 

organizēšanā, 16 respondentu (14,16%) atbildējuši, ka neiesaistās pasākumu organizēšanā, bet 

12 respondentu (10,62%) norādījuši, ka gribētu iesaistīties pasākumu organizēšanā, bet viņiem 

to nepiedāvā, kā arī viens respondents nav sniedzis savu atbildi. (visi dati attēloti 11. attēlā). No 

iegūtajiem datiem var secināt, ka tikai trešā daļa jauniešu (28,32%) aktīvi iesaistās dažādu 

pasākumu organizēšanā, bet lielākais vairums to dara reti vai nedara vispār. Tas nozīmē, ka 

jāveicina jauniešu motivācija piedalīties pasākumu organizēšanā, kā arī vairāk jāinformē 

jaunieši par iespējām iesaistīties, jo 10,62% jauniešu norāda, ka tomēr gribētu iesaistīties 

pasākumu organizēšanā, bet nav saņēmuši šādu piedāvājumu. 
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11. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums par piedalīšanos aktivitāšu plānošanā un 

organizēšanā 

Uz jautājumu “Vai tu vai tavi vecāki būtu gatavs maksāt par sava brīvā laika aktivitātēm 

un cik?”, 54 respondenti (47,79%) atbildējuši, ka viņiem patīk, ka daudzas aktivitātes ir bez 

maksas, 12 respondentu (10,62%) atbildējuši, ka nav gatavi par tām maksāt, 22 respondenti 

(19,47%) būtu gatavi maksāt līdz 5 EUR par aktivitāti, bet 25 respondenti (22,12%) maksātu 

līdz 10 EUR par aktivitāti (visi dati attēloti 12. attēlā). Var secināt, ka 58,41% respondentu 

labprātāk izmanto brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu bez maksas, bet 41,58% 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 

mazaizsargātiem jauniešiem.  

 

12. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums par maksas/bezmaksas aktivitātēm 

Uz jautājumu “Vai esi kādreiz veicis brīvprātīgo darbu?”, 56 respondenti (49,56%) 

atbildējuši, ka ir par to dzirdējuši un noteikti pamēģinās, 31 respondents (27,43%) atbildējuši, 

ka regulāri veic brīvprātīgo darbu, 11 respondentu (9,73%) atbildējuši, ka neredz tam jēgu, bet 

14 respondentu (12,39%) nav par to dzirdējuši, viens no respondentiem nav sniedzis atbildi 

(visi dati attēloti 13. attēlā). Var secināt, ka turpmākajos gados būtu jāveic skaidrojošs darbs 

jauniešiem par brīvprātīgo darbu un tā nozīmīgumu. 
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13. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums par brīvprātīgo darbu 

Uz jautājumu “Kur tu lielākoties iegūsti informāciju par pasākumiem un aktivitātēm 

Ķeguma novadā?”, 49 respondenti (43,36%) atbildējuši, ka informāciju iegūst no draugiem un 

paziņām, 32 respondenti (28,32%)  - no dažādiem interneta portāliem (draugiem.lv; 

fecebook.com; Twitter), 16 respondentu (14,16%) informāciju iegūst no afišām,  informāciju 

iegūst citur 10 respondentu (8,85%) (visi dati attēloti 14.attēlā). Var secināt, ka ir jāmeklē jauni 

informācijas kanāli, kurus jaunieši izmanto lielākā apjomā. 

 

14. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums par informācijas ieguvi 

Jautājumā “Vai jaunietim Ķeguma novadā ir iespējams atrast darbu?”, 45 respondenti 

(39,82%) norādījuši, ka trūkst informācijas par darba vietām, 8 respondenti (7,08%) norādījuši, 

ka novada uzņēmēji nav atsaucīgi, 28 respondenti (24,78%) atbildējuši, ka jaunietim novadā 

nav iespējams atrast darbu, bet 30 respondentu (26,55%) atbildējuši, ka, ja vēlas atrast darbu, 

tad tas vienmēr izdodas, divi no respondentiem nav snieguši atbildes (visi dati attēloti 15.attēlā). 

Var secināt, ka jāuzlabo komunikācija ar darba devējiem novadā un jāpilnveido informācijas 

pieejamība par darba vietām novadā. 
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15. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums par iespējām atrast darbu 

Uz jautājumu “Vai jaunietim Ķeguma novadā ir iespējams uzsākt savu biznesu?”, 43 

respondenti (38,05%) atbildējuši, ka tas ir iespējams, ja ir gribēšana un finansējums, 26 

respondenti (23,01%) atbildējuši, ka trūkst informācijas par darbības virzieniem, 19 (16,81%) 

atbildējuši, ka var, bet nepieciešams pašvaldības atbalsts. 23 respondenti (20,35%) atbildējuši, 

ka uzņēmējam novadā nav iespējams attīstīties, divi no respondentiem nav snieguši atbildes 

(visi dati attēloti 16. 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. 

 

16. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums par jauniešu iespējām uzsākt savu biznesu 

Pirmspēdējais jautājums aptaujas anketā bija “Kas ir galvenā nepieciešamība jaunietim, 

lai viņš pēc studijām atgrieztos Ķeguma novadā?”. Lielākā daļa respondentu norādījuši, ka 

svarīgākais ir dzīvesvieta (tā norādījuši 33,63 % jeb 38 respondenti), bet pēc tam seko darba 

vietas (32,74 % jeb 37 respondenti), 5 respondenti (4,42%) norāda, ka ir vajadzīgs pašvaldības 

atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 9 respondenti (7,96%) vēlas plašākas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, 11 respondentu (9,73%) vēlas sakārtotu apkārtni, 12 respondentiem 

(10,62%) ir dažādi atbilžu varianti, viens respondents nav sniedzis atbildi. Var secināt, ka 

lielākā nepieciešamība ir dzīvesvietas un darba vietas. Par šiem jautājumiem tuvākajā nākotnē 

būtu nopietni jādomā, lai veicinātu jauniešu atgriešanos Ķeguma novadā (visi rezultāti attēloti 

17. attēlā). 
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17. attēls. Respondentu atbilžu kopsavilkums par galvenajām nepieciešamībām, lai jaunieši 

atgrieztos novadā pēc studiju pabeigšanas 

Kā noslēdzošais jautājums aptaujas anketā bija “Kas nepieciešams, lai jaunietis Ķeguma 

novadā būtu laimīgs?”. Šis jautājums bija atvērtā tipa jautājums, tāpēc arī atbildes ir nosauktas 

ļoti dažādas. Jāpiemin, ka uz šo jautājumu atbildes snieguši 80,5% no respondentiem. Kopumā 

22 respondenti atbildējuši, ka būtu nepieciešams vairāk aktivitāšu, 9 respondenti uzskata, ka 

vajadzīgs vairāk pasākumu, arī brīvdienās, 11 respondenti min, ka viņiem ļoti būtiska ir ģimene 

un draugi, 7 respondentiem ir nepieciešama kvalitatīva dzīvesvieta, 4 respondentiem ir svarīga 

izglītība, 5 teikuši, ka novadā nepieciešamas labi apmaksātas darba vietas, arī jauniešiem 15-

16 gadu vecumā. Atbilžu kopsavilkumu iespējams apskatīt 6.pielikumā. 

 

1.12.2. Jauniešu nākotnes redzējums 

 

Lai noskaidrotu jauniešu nākotnes redzējumu, tika atlasīta aptaujājamo grupa 25 

respondentu sastāvā, kuri atbildēja uz jautājumu: Kādu tu redzi jauniešu dzīvi Ķeguma novadā 

pēc 5 gadiem? Atbildei bija doti atslēgas vārdi: Es lepojos.., man pieder.., esmu drošs par…  

 

Es lepojos  
- par Ķeguma pašvaldību, konkrēti par Domi, kura ikdienā cīnās ar nabadzību Ķegumā, ērtu 

apkārtni, drošu sabiedrību un protams, arī visiem veidiem rosina jauniešu interesi palikt 

Ķegumā, neremontējot ceļus jau desmitiem gadu, nepievēršot uzmanību faktam, ka milzīga 

daļa jauniešu un bērnu tiek izaudzināti nabadzīgās un nelabvēlīgās ģimenēs, kur paši 

jaunieši sāk lietot alkoholu vai pīpēt cigaretes jau no 12 gadu vecuma un kur vienīgās 

darba iespējas jauniešiem ir vai nu 12 stundas katru dienu vietējās koku audzētavās vai arī 

ogu un sēņu lasīšana mežā. 

- ar Ķeguma HES, jo cilvēki no citām pilsētām tādā veidā zina par Ķegumu. 

- ka Ķegumā ir mototrase „Zelta zirgs”, HES, stadions. 

- ka Ķegumā ir HES, jo tas ir vienīgais, kā cilvēki zina Ķegumu. 

- par Zelta zirga trasi un HESu. 

- ka ir ZZ trase, kur notiek ļoti liela mēroga sacensības. 

- ar Ķeguma cilvēkiem un kultūru. 
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- ka Ķegumā ir skola, kurā varam iegūt komercizglītību, bibliotēka, pārtikas veikali, dome, 

tautas nams. Vienvārdsakot, viss nepieciešamais ir pieejams. 

- ar drošību un apgaismojumu Ķeguma novadā. 

- ar HES, jo tas Ķeguma tautai sniedz apkuri un elektrību! 

- par tīru un skaistu pilsētu, par pašdarbības kolektīviem, par iespēju atpūsties piektdienas 

vakaros. 

- ka esmu daļiņa no Ķeguma, pa ja es šeit nedzīvoju. 

- ar brīvā laika aktivitāšu un pulciņu iespējām, ar Ķegumā notiekošajiem pasākumiem.  

- ar vienu no Latvijas labākajiem koriem, kas ir no Ķeguma novada. 

- ka mums ir tik skaista vide apkārt un Daugava, kas iedvesmo. Ir ļoti daudz iespēju, ko var 

realizēt – aktivitātes, sabiedriskās satikšanās vietas Ķegumā visiem iemīļotas. Lepojos ar 

Dienas centru, jo tas ir kā jauns sākums, kur ir iespējas, ko darīt un sevi nodarbināt. 

- ka strādāju Ķeguma novadā un varu pavadīt vairāk laika ar draugiem, ģimeni, kā arī to 

veltīt sevis pilnveidošanai. 

- ar tiem jauniešiem/ cilvēkiem, kas kaut kādu iemeslu dēļ vēl šeit dzīvo un iesaistās 

sabiedriskajās aktivitātēs. Nav tādu palicis daudz, darba un studiju dēļ. 

- ka dzīvoju Ķegumā un ka pilsētas infrastruktūra, vide, darba iespējas, manu bērnu 

izglītības iespējas ir atbilstošas manām šī brīža nepieciešamībām. Lepojos, ka dzīvoju ļoti 

drošā vidē. 

- par kori „Lins” ar tik izcilu kolektīvu, kurā ir vērts nākt ikvienam. 

- ka Ķegumā ir iespēja dziedāt korī „Lins”. 

- ar jaukto kori „Lins”. 

- ka novads ir attīstījies un ir pieejami vairāki sevis izglītošanas pulciņi nekā agrāk. 

- ka šajā novadā ir iespēja izpausties – koris, deju kolektīvi. 

- varbūt ne pēc 5 gadiem, taču lepotos, ja mani bērni uzaugtu šeit. 

 

Man pieder  

- patriotisms un lepnība par savu valsti, dzīvojot šādā pilsētā, katru dienu paejot garām 

izsalkušam pensionāram, kuriem nav jumta virs galvas ja ir, tad to cilvēku mājokļi ir 

pielīdzināmi veciem šķūņiem, bez apkures ( jo nespēj atļauties to, tā kā Ķegumā apkures 

cenas ir vienas no visaugstākajām) un bez cilvēkiem, kas spētu tiem palīdzēt. 

- mani labākie draugi, ģimene, brīva izvēle darīt, ko vēlos. 

- lieliski draugi un ģimene. 

- draudzība ar vairākiem Ķeguma iedzīvotājiem. 

- izvēle noteikt savas ārpusskolas nodarbības. 

- draudzība ar dažiem Ķegumā dzīvojošiem. 

- draugi ar kuriem Ķegumā var darīt gandrīz neko, jo mums nav vietu, kur mēs varētu 

pavadīt laiku ( izņemot Dienas centrs). 

- vēlme izzināt un iegūt. 

- daudz draugu un paziņu Ķeguma novadā.  

- visas atmiņas un notikumi manā dzīvē, kā arī pieredze un gūtās zināšanas.  

- māja ārpus pilsētas vai tās nomalē. 

- māja, sava zeme, sava bišu drava. 
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- bagāta pagātne un spilgtas atmiņas Ķegumā, bet pēdējos gados, diemžēl, neesmu sajutusi 

to vilkmi, lai gribētu šeit dzīvot patstāvīgu dzīvi. Protams, daudz ko maina tas, ka esmu 

sākusi studēt citā pilsētā un šeit vairs neuzturos. 

- organizācija, kas piesaista aktīvus ķegumiešus kora kultūras un dzīves uzturēšanai. Tā ir 

aktīvi atbalstīta ķegumiešu vidū un tās organizētie pasākumi ir plaši apmeklēti. 

- daudz Ķeguma novadā – iespēja sevi attīstīt un pilnveidot. Kursi, apmācības, iespēja sevi 

prezentēt un attīstīt prezentēšanas prasmes. Būt pārliecinātam par sevi. 

- Iemesls, kāpēc es te atrodos, ir ģimene jeb man pieder dzīvoklis, dārzs. Ja tā visa nebūtu, 

tad diez vai mani/ mūs te kaut kas noturētu. 

- māja, ģimene, draugi, mašīna. 

- ceturtdienas un sestdienas Ķegumā, jo tad ir mēģinājumi.  

- sava dzīves vieta, kurā es varēšu veidot savu ģimeni. 

- koris šajā novadā, esmu daļa no tā. 

 

Esmu drošs  

- ka drīzākajos 5 gados jauniešu skaits Ķegumā traģiski samazināsies. Lielai daļai 

pārvācoties tuvāk Rīgai vai pavisam aizbraucot uz ārvalstīm.  

- ka dzīvē kaut ko sasniegšu, jo esmu motivēta un par to, ka vienmēr būšu laimīga. 

- par Ķeguma novada attīstību, kas notiek jau tagad, varu to novērot, jo jau 2 gadus bieži 

esmu Ķeguma novadā, pateicoties korim. 

- ka Ķegums attīstīsies un zels. 

- par drošību savās mājās. 

- ka Ķeguma novadā ir droši, jauniešiem ir iespējas attīstīties gan fiziski, gan garīgi. Ir 

pieejamas boksa, karatē nodarbības, volejbola treniņi, futbola treniņi, kā arī trenažieru zāle 

Ķeguma dienas centrā. Ir daudz iespēju, bet jautājums – vai jaunieši to izmanto? 

- par savu personīgo drošību Ķegumā, diennakts tumšajā laikā. 

- ka vismaz šeit varu justies droši. 

- par Ķeguma attīstību un turpmāko nākotni. 

- par drošību un izglītību. 

- ka katrs spēj iet pretī saviem mērķiem, kā arī sasniegt tos. 

- Lins- par to es esmu drošs. 

- esmu stabili iekārtojies šeit un savu brīvo laiku varu veltīt uzņēmējdarbības attīstīšanai. 

- ka Ķeguma novadā viss attīstīsies, jaunieši pēc studijām atgriezīsies atpakaļ uz dzīvi 

Ķegumā un ka būs vairākas izklaides iespējas. 

- ka koris „Lins” skanēs ļoti tālu pāri kalniem un ielejām. 

- par nākotni Ķegumā. 

- ka maniem bērniem nākotnē Ķegumā būtu pieejams labs bērnudārzs un skola.  

- par savu novadu Ķegumā – tas netiks sabojāts, aiztikts. Esmu drošs par sevi, savu veselību 

jebkurā diennakts stundā Ķeguma novadā. 

- ka Ķegumā ar laiku būs iespēja jauniešiem sevi attīstīt, ar savu spēju mācīt un iedvesmot 

citus. Esmu droša, ka jauniešiem būs vairāk darba iespējas, un iespēja iesaistīties 

brīvprātīgā darbā Ķeguma novadā.  
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- ka jaunieši noteikti no Ķeguma novada neizzudīs. Būs kaut vai tā mazā daļa, kas ies un 

iesaistīsies.  

- par pilsētas stabilu attīstību un drošas vides nemainību. 

- ka nevēlos pamest šo kori un vēlos te dziedāt. 

- ka koris pastāvēs vēl ilgi, jo ir stabila vadītāja Maira Līduma. 

- ka tagad ir iespējams tikt uz pasākumiem ar sabiedrisko transportu un man vairs nav 

jāuztraucas par jautājumu – kā tikt uz centru. 

- ka ir nepieciešams ieguldīt daudz laika un domu, lai izdomātu kāds ir zelta vidusceļš, lai 

nodrošinātu to, ka jaunieši šeit paliks un viņi būs apmierināti ar savu dzīvi.  

 

Jauniešu atbildes liek secināt, ka viņi tic Ķeguma novada attīstībai, lielākais vairums ir 

pozitīvi noskaņoti, negatīvisms izpaužas viena respondenta atbildēs. Lai jaunieši paliktu uz 

dzīvi Ķeguma novadā pēc 5 gadiem, ir jānodrošina stabils darbs ar labu atalgojumu, jauniešiem 

interesējošu kultūras dzīvi, iespējām sevi pilnveidot, kā arī, ja jaunieši nedzīvo Ķegumā, tad 

transportu nokļūšanai aktivitāšu vietās, lai jauniešiem nepazustu vēlme un piesaiste novadam. 

 

1.12.3. Domes deputātu, iestāžu un struktūrvienību vadītāju aptauja 

 

Lai rosinātu viedokļu apmaiņu, tika veikta domes deputātu, iestāžu un struktūrvienību 

aptauja par to, ko pašvaldība sagaida no jaunieša un kādi uzlabojumi nepieciešami jauniešu 

dzīves kvalitātes celšanai (5.pielikums). Aptaujā piedalījās 34 respondenti. 

Lielākā daļa respondentu atbildējuši, ka sagaida pašu jauniešu aktivitāti, iesaistīšanos 

pašvaldības rīkotajos pasākumos, iesaistīšanos pašvaldībā notiekošajos procesos, aktīvu 

komunikāciju, nopietnu attieksmi pret mācībām, ka jaunieši pēc studiju beigšanas atgriezīsies 

novadā kā kompetenti savas jomas speciālisti. 

Kā būtiskākās lietas, kas nepieciešamas jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai, minēti 

jauniešu centri, speciālists darbam ar jaunatni, uz jauniešu mērķauditoriju vērsti dažādi projekti, 

sabiedriskā transporta pieejamība arī novada nomalēs dzīvojošajiem jauniešiem. 
 

1.13. SVID analīze 

 

Strādājot pie Ķeguma novada pamatnostādnēm darbam ar jaunatni 2019. – 2026. 

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.  
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Stiprās puses 

1. Attīstīta sporta, izglītības un kultūras 

infrastruktūra (stadioni, sporta laukumi, 

kultūras nami, bibliotēkas) 

2. Darbojas izglītības un kultūras lietu 

komiteja, kura risina arī jaunatnes lietas. 

3. No 2014.gada, sadarbībā ar NVA novadā 

notiek pusaudžu nodarbināšana vasaras 

mēnešos. 

4. Projektu ietvaros izveidotas jauniešu centra 

telpas Birzgales tautas namā. 

5. Jaunieši organizē un iesaistās pašvaldības 

organizētajos pasākumos. 

6. Informācijas pieejamība par jaunatnes 

jomu (www.kegumanovads.lv, 

facebook, twitter, vietējā avīze un reģionālie 

mediji, afišas stendos). 

7. Finansiāls atbalsts jauniešu aktivitātēm. 

8. Transporta nodrošinājums jauniešu 

aktivitātēm. 

9. Iespējas īstenot biznesa idejas 

vidusskolēniem. 

10. Aktīvi darbojas skolu pašpārvaldes un 

iesaistās novada sabiedriskajā, kultūras un 

politiskajā dzīvē. 

11. Skolās izglītojamajiem nodrošina 

bezmaksas transportu un ēdināšanu no 1. 

līdz 12. klasei 

12. Ķeguma KNV un Birzgales pamatskolā no 

2017.gada piesaistīts pedagogs karjeras 

konsultants 

13. Novada skolās ik gadu notiek “Ēnu dienu” 

pasākumi jauniešiem 

14. Ar labiem panākumiem darbojas Birzgales 

mūzikas skola un Ogres Mākslas skolas 

Ķeguma klase. 

15. Jauniešiem plašas iespējas iesaistīties 

novada kultūras iestāžu pašdarbības 

kolektīvos. 

16. Ik gadu tiek piešķirtas naudas balvas visu 

novada izglītības iestāžu olimpiāžu, 

konkursu un sporta sacensību 

uzvarētājiem. 

17. Interneta pieslēguma punkti dažādās 

novada publiskajās vietās un brīvpieejas 

datori dienas centros, bibliotēkās un 

skolās. 

Vājās puses 

1. Nav jaunatnes lietu speciālista vai 

darbinieka 

2. Nedarbojas jaunatnes lietu konsultatīvā 

padome 

3. Nav aktīvu jauniešu biedrību vai 

organizāciju. 

4. Informācijas pieejamība ir, bet tā 

nesasniedz adresātu- jaunatni. 

5. Nepietiekams un neatbilstošs telpu 

nodrošinājums jaunatnes aktivitātēm, 

pasākumu organizēšanai. 

6. Zema sabiedrības un politiķu izpratne 

par jaunatnes politikas 

pamatnostādnēm. 

7. Ierobežotas jauniešu mobilitātes 

iespējas, sabiedriskais transports kursē 

reti, grūti nokļūt līdz centram. 

8. Reģionālā nevienlīdzība – jauniešiem 

attālajos ciemos ir grūtāk iesaistīties 

novada centrā notiekošajās aktivitātēs 

(attāluma un transporta trūkuma dēļ) 

9. Aktīvie jaunieši bieži vien ir aktīvi 

daudzās jomās un nespēj sadalīt 

prioritātes (skolēnu valde, pulciņi, JC 

pasākumi u.c.), bet neaktīvie nedarbojas 

nekur. 

10. Nav izstrādāti dokumenti jauniešu 

brīvprātīgā darba pieredzes 

apliecināšanai un novērtēšanai. 

11. Nav pietiekami attīstīts darbs ar 

jauniešiem vecumā no 20 - 25 gadiem. 

12. Nepietiekams atalgojums esošajās darba 

vietās (nemotivē jauniešu atgriešanos 

novadā). 

13. Maza vietējo uzņēmēju iniciatīva 

jauniešu nodarbināšanā. 

14. Nepietiekams kultūras un neformālās 

izglītības piedāvājums atbilstošs 

jauniešu interesēm. 
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18. Pašvaldības atbalsts NVO sektoram 

(informatīvais un finansiālais atbalsts – 

vietējais projektu konkurss, telpas, 

transports utt.) 

19. Nodrošināts finansējums sociālā dienesta 

budžetā maznodrošināto un daudzbērnu 

ģimeņu bērnu radošo darbnīcu 

organizēšanai vasarā. 

20. Nav rindas pirmskolas izglītības iestādēs. 

21. Dati no aptaujas anketas rāda, ka 

lielākoties aptaujātie jaunieši ir 

apmierināti ar sevi un savu dzīvi novadā, 

ar attiecībām ģimenē un draugiem 

22. Laba sadarbība starp pašvaldības iestādēm 

un struktūrvienībām. 

Iespējas 

1. Ir atsevišķas nevalstiskās organizācijas, 

kuru mērķos ir darbs ar jaunatni. Šīs NVO 

jāmotivē aktīvāk iesaistīties jaunatnes 

politikas realizēšanā. 

2. Eiropas Savienības struktūrfondu un citu 

līdzekļu piesaiste infrastruktūras un 

izglītības attīstībai. 

3. Kvalitatīvas un noturīgas sadarbības 

veidošanās starp pašvaldību un 

aktīvākajiem jauniešiem. 

4. Sadarbība ar Izglītības un zinātnes 

ministrijas jaunatnes politikas nodaļu kā 

pašvaldības darba ar jaunatni 

koordinētājiem un finansētājiem projektu 

konkursos. 

5. Regulāra dalība dažādos projektu 

konkursos jauniešu jomas attīstībai 

novadā. 

6. Meklēt jauniešu līderus un veidot jaunas 

jauniešu organizācijas vai iniciatīvu 

grupas. 

7. Dažādu vecuma jauniešu kopīgi pasākumi 

kā garantija jaunatnes politikas ilgtspējīgai 

darbībai. 

8. Attīstīt brīvprātīgā darba kustību novadā. 

9. Pašvaldībai piedāvāt lielāku darba vietu 

skaitu skolēnu nodarbināšanai vasarā. 

10. Jauniešu, kuri devušies studēt vai darba 

gaitās iesaiste pašvaldības sabiedriskajā, 

kultūras un politiskajā dzīvē. 

Draudi 

1. Skolēnu skaita samazināšanās izglītības 

iestādēs. 

2. Speciālista trūkums darbā ar jaunatni. 

3. Jauniešu skaita samazināšanās un 

emigrācijas problēmas 

4. Jauniešu neieinteresētība novadā 

notiekošajās aktivitātēs un 

sabiedriskajos procesos 

5. Vecāku bezatbildība un neieinteresētība 

bērnu attīstībā un audzināšanā. 

6. Kvalificētu speciālistu skaita 

samazināšanās izglītības un interešu 

jomā. 

7. Ķeguma KNV un Birzgales 

pamatskolas iespējamo reorganizāciju 

rezultātā, aizplūst jaunieši no novada. 

8. Atkarību palielināšanās jauniešu vidū. 

9. Rīgas tuvums 

10. Jauniešu izvēle par labu pasākumiem 

citos novados, pilsētās 
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2. STRATĒĢISKĀ DAĻA 

2.1. Rīcības programma 

 

1. Līdzdalība  

Ilgtermiņa mērķi  Īstermiņa mērķi  Plānotās rīcības  Indikatori  Izpildes laiks  
Atbildīgās institūcijas 

un sadarbības partneri  
Finansējuma avoti  

1.1. Radīt labvēlīgu 

vidi jauniešu aktīvas 

līdzdalības attīstībai 

dažādos sabiedrības 

līmeņos un 

procesos. 

1.1.1. Veicināt un 

atbalstīt jauniešu 

līdzdalību 

Ķeguma novada 

aktivitātēs. 

1.Izveidot Jaunatnes lietu 

konsultatīvo komisiju. 

1.1. JLKK iesaistītie jaunieši  

2019-2026 

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), speciālists 

izglītības jautājumos, 

novada izglītības iestādes 

Pašvaldības 

finansējums  

1.2. Jauniešu skaits, kas piedalījušies 

jauniešiem būtisku lēmumu 

pieņemšanā. Pašvaldības lēmumu 

skaits, kas skar jauniešus. 

Pašvaldības 

finansējums  

2.Izveidot jauniešu domi 

2.1. Jauniešu domē iesaistīto jauniešu 

skaits 
2020-2026 

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), speciālists 

izglītības jautājumos, 

novada izglītības iestādes 

Pašvaldības 

finansējums  

2.2. Jauniešu domes lēmējvarai 

iesniegto/atbalstīto ierosinājumu skaits 

Pašvaldības 

finansējums  

3.Popularizēt novada iestāžu 

un struktūrvienību darbību un 

to piedāvātās aktivitātes 

jauniešiem. 

3. Pašvaldības mājas lapā un sociālajos 

tīklos pieejamā informācija par novada 

iestādēm un struktūrvienībām un to 

piedāvātajām aktivitātēm jauniešiem  

2019-2026 

AN (jaunatnes lietu 

speciālists) un citas 

pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, kuru 

darbs saistīts ar 

jauniešiem  

Pašvaldības 

finansējums  

4. Iesaistīt jauniešus esošo un 

jaunu pasākumu organizēšanā. 

4.Pasākumu skaits, kuru organizēšanā 

iesaistīti jaunieši un iesaistīto jauniešu 

skaits.  

2019-2026 

AN (jaunatnes lietu 

speciālists)  un citas 

pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, kuru 

darbs saistīts ar 

jauniešiem  

Pašvaldības 

finansējums  

5. Līdzfinansēt jauniešu 

projektus. 

5.Līdzfinansēto jauniešu projektu 

skaits.  
2019-2026  AN 

ĀFI/valsts 

programmu/pašvaldības 

finansējums  



 

Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni 2019. – 2026.gadam 

 

39 

 

6. Nodrošināt jauniešus ar 

informāciju par iespējām 

iesaistīties pašvaldības 

lēmumu pieņemšanā. 

6.Informācijas daudzums par domes 

sēdēm, kurās tiek skatīti ar jauniešu 

jomu saistīti jautājumi. 

2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), speciālists 

izglītības jautājumos, 

novada izglītības iestādes 

Pašvaldības 

finansējums  

7. Organizēt ikgadēju novada 

mēroga jauniešu forumu. 

7.1. Iesaistīto jauniešu skaits forumā. 

2019-2026 
AN (jaunatnes lietu 

speciālists), JLKK 

ĀFI/valsts 

programmu/pašvaldības 

finansējums  

7.2. Realizēto forumā izteikto 

priekšlikumu un projektu ideju skaits. 

Pašvaldības 

finansējums  

8.Iespēju robežās nodrošināt 

jauniešiem transportu uz un no 

pasākumiem. 

8. Pārvadāto jauniešu skaits. 2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), 

izpilddirektors 

Pašvaldības 

finansējums  

1.1.2. Attīstīt 

jauniešu 

brīvprātīgā darba 

sistēmu 

1. Izstrādāt brīvprātīgā darba 

veikšanai nepieciešamos 

dokumentus. 

1. Izstrādātie un ar domes sēdes 

lēmumu apstiprinātie dokumenti. 
2019 AN 

Pašvaldības 

finansējums  

2. Izplatīt informāciju par 

brīvprātīgā darba iespējām 

vietējā un starptautiskā 

mērogā. 

2. Izplatītās informācijas daudzums. 2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists) un citas 

pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības 

Pašvaldības 

finansējums  

3. Iesaistīt dažādu nozaru 

partnerus un organizācijas 

brīvprātīgā darba sistēmā 

(sociālais darba sistēmā 

(sociālais dienests, izglītības 

dienests, izglītības iestādes, 

kultūras iestādes, biedrības 

u.c.) 

3. Iesaistīto iestāžu un organizāciju 

skaits. 
2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists)  un citas 

pašvaldības iestādes, 

struktūrvienības u.c. 

organizācijas 

Pašvaldības 

finansējums 

4. Reizi gadā organizēt 

pasākumu “Gada 

brīvprātīgais”. 

4. Apbalvoto brīvprātīgo skaits. 2020-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), Ķeguma 

novada tautas namu 

vadītāji 

Pašvaldības 

finansējums 

5. Ķeguma novada 

pašvaldības akreditācija EBD 

un EBD projektu īstenošana. 

5. Ķeguma novada pašvaldības 

akreditācija EBD un īstenoto projektu 

skaits. 

2020-2026 

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), 

izpilddirektors 

ES struktūrfondi un 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 
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1.1.3. Veicināt 

jaunu jauniešu 

organizāciju 

veidošanos.  

1. Sniegt konsultācijas par 

NVO dibināšanu un darbību.  
1.Sniegto konsultāciju skaits. 2019-2026  AN 

Pašvaldības 

finansējums 

2. Atbalstīt jauniešu 

organizācijas, nodrošinot 

organizācijas telpas un 

materiāltehnisko bāzi.  

2. Atbalstīto jauniešu organizāciju 

skaits. 
2019-2026  AN, izpilddirektors 

ĀFI/valsts 

programmu/pašvaldības 

finansējums  

3 Sekmēt jauniešu 

iesaistīšanos jauniešu 

organizācijās. 

3. Iesaistīto jauniešu skaits jauniešu 

organizācijās. 
2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists) 

Pašvaldības 

finansējums 

1.1.4. Veicināt 

jauniešu 

iesaistīšanos 

valsts un 

starptautiska 

mēroga 

aktivitātēs. 

1. Līdzfinansēt jauniešu 

projektus 
1. Līdzfinansēto projektu skaits. 2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), 

izpilddirektors 

Pašvaldības 

finansējums 

2. Organizēt jauniešu 

pieredzes apmaiņas 

braucienus. 

2. Pieredzes braucienu skaits. 2019-2026  
AN (jaunatnes lietu 

speciālists) 

ĀFI/valsts 

programmu/pašvaldības 

finansējums  

3. Iespēju robežās nodrošināt 

ar transportu.  
3. Pārvadāto jauniešu skaits. 2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), 

izpilddirektors 

ĀFI/valsts 

programmu/pašvaldības 

finansējums  

1.1.5. Veicināt 

jauniešu 

patriotismu 

1. Organizēt pasākumus 

(tematiskās pēcpusdienas, 

konkursus), lai izzinātu 

novada vēsturi, kultūru, 

cilvēkus utt.. 

1. Organizēto pasākumu un iesaistīto 

jauniešu skaits. 
2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists) un citas 

pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, kuru 

darbs saistīts ar 

jauniešiem  

ĀFI/valsts 

programmu/pašvaldības 

finansējums  

2. Iesaistīties nozīmīgu valsts 

svētku svinēšanā 
2. Iesaistīto jauniešu skaits. 2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists) un citas 

pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, kuru 

darbs saistīts ar 

jauniešiem  

Pašvaldības 

finansējums 

3. Veicināt jauniešu 

iesaistīšanos pašdarbības 

kolektīvos. 

3. Iesaistīto jauniešu skaits. 2019-2026  

Ķeguma novada tautas 

nami, dienas centri, 

izglītības iestādes 

Pašvaldības 

finansējums 

1.1.6. Attīstīt 

vienotu Ķeguma 

1. Pilnveidot informācijas 

izplatīšanas veidus jauniešiem, 
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novada jauniešu 

informācijas 

sistēmu, lai 

nodrošinātu  

jauniešiem 

aktuālu, 

kvalitatīvu, 

pieejamu un 

saistošu 

informāciju. 

izmantojot dažādu 

informāciju: 

1. 1. Modernizēt Ķeguma 

novada pašvaldības mājas 

lapu;  

1.1.Mājas lapas apmeklētāju skaits. 2019 
Sabiedrisko attiecību 

speciālists 

Pašvaldības 

finansējums 

1.2. Pilnveidot novada 

mājaslapu 

www.kegumanovads.lv , 

iekļaujot sadaļu “JAUNIEŠI”. 

1.2. Izveidota sadaļa "JAUNIEŠI" 2019 

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), sabiedrisko 

attiecību speciālists 

Pašvaldības 

finansējums 

1.3. Ievietot jauniešiem 

aktuālu informāciju vietējos 

un reģionālajos medijos; 

1.3. Ievietotās informācijas daudzums.  2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), sabiedrisko 

attiecību speciālists 

Pašvaldības 

finansējums 

1.4. Ievietot  jauniešiem 

aktuālu informāciju sociālajos 

tīklos; 

1.4. Sociālo tīklu apmeklētāju skaits.  2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), sabiedrisko 

attiecību speciālists 

Pašvaldības 

finansējums 

1.5. Izvietot afišas vietās, kur 

pulcējas jaunieši. 
1.5. Izvietoto afišu skaits.  2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists) un citas 

pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, kuru 

darbs saistīts ar 

jauniešiem  

Pašvaldības 

finansējums 

1.6. Organizēt jauniešu 

klātienes tikšanos par 

aktuāliem jautājumiem 

(veselība, nodarbinātība, 

izglītība u.c.) 

1.6. Organizēto tikšanos skaits. 2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists) un citas 

pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, kuru 

darbs saistīts ar 

jauniešiem  

ĀFI/valsts 

programmu/pašvaldības 

finansējums  

1.2. Radīt iespēju 

ikvienam jaunietim 

pavadīt brīvo laiku 

atbilstoši viņa 

vecumam, 

vajadzībām un 

interesēm. 

1.2.1 . 

Nodrošināt 

institucionālo 

atbalstu jauniešu 

centru darbībai 

1. Nodrošināt pastāvīgu 

Jauniešu centru darbību 

Ķegumā un Birzgalē 

1. Darbojošos jauniešu centru skaits 2019-2026  

Pašvaldība, AN 

(jaunatnes lietu 

speciālists), Ķeguma 

dienas centrs, Birzgales 

tautas nams 

Pašvaldības 

finansējums 

1.2.2. Izveidot 

mobilo darbu ar 

jaunatni 

2. Izveidot mobilo darbu ar 

jaunatni Rembatē un Tomē 

2. Mobilā darba pasākumu norises 

vietu skaits 
2020-2026 

Pašvaldība, AN 

(jaunatnes lietu 

speciālists), Tomes 

Pašvaldības 

finansējums 
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dienas centrs, Rembates 

saieta nams 

1.2.3. Uzlabot 

materiāli 

tehnisko bāzi 

jauniešu brīvā 

laika pavadīšanas 

vietās 

1. Uzlabot jauniešu centru un 

mobilā darba vietu 

materiāltehnisko 

nodrošinājumu. 

1. Inventāra skaits. 2020 -2026 

Pašvaldība, AN 

(jaunatnes lietu 

speciālists) 

ĀFI/pašvaldības 

finansējums  

2. Nodrošināt atbilstošu 

inventāru un labiekārtot 

jauniešu atpūtas vietas. 

2. Labiekārtoto jauniešu atpūtas vietu 

skaits. 
2021-2026 

Pašvaldība, AN 

(jaunatnes lietu 

speciālists) 

ĀFI/pašvaldības 

finansējums  

1.2.4. Organizēt 

saturīgas brīvā 

laika pavadīšanas 

aktivitātes 

izglītības iestāžu 

brīvlaikā 

1. Iestādēm sadarbojoties, 

organizēt tematiskās 

nometnes, pulciņus, radošās 

darbnīcas.  

1. Tematisko nometņu, pulciņu, radošo 

darbnīcu skaits vasaras brīvlaikā.  
2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists) un citas 

pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, kurām 

darbs saistīts ar 

jauniešiem 

ĀFI/pašvaldības 

finansējums  

2. Sociālā iekļaušana  

Ilgtermiņa mērķi  Īstermiņa mērķi  Plānotās rīcības  Indikatori  Izpildes laiks  
Atbildīgās institūcijas 

un sadarbības partneri  
Finansējuma avoti  

2.1. Veicināt 

sociālās atstumtības 

riskam pakļauto 

bērnu un jauniešu 

iekļaušanu 

sabiedriskajos 

procesos. 

2.1.1. Nodrošināt 

regulārus 

pasākumus 

sociālās 

atstumtības 

riskam 

pakļautajiem 

bērniem un 

jauniešiem. 

1. Organizēt ikgadējas vasaras 

radošās darbnīcas, iesaistot 

daudzbērnu un 

trūcīgo/maznodrošināto 

ģimeņu bērnus. 

1. Iesaistīto bērnu skaits. 2020-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), sociālais 

dienests un citas 

pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, kurām 

darbs saistīts ar bērniem 

un jauniešiem 

ĀFI/pašvaldības 

finansējums  

2. Turpināt nodrošināt 

brīvpusdienas skolās 

daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu 

bērniem un jauniešiem. 

2. Brīvpusdienu skaits skolās. 2019-2026  
Sociālais dienests, 

izglītības iestādes 

Pašvaldības 

finansējums 

3. Nodrošināt bezmaksas 

dalību novada maksas 

pasākumos trūcīgo ģimeņu 

bērniem un jauniešiem. 

3. Iesaistīto bērnu un jauniešu skaits. 2020-2026  

Sociālais dienests un 

citas pašvaldības iestādes 

un struktūrvienības, 

kurām darbs saistīts ar 

bērniem un jauniešiem 

Pašvaldības 

finansējums 



 

Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni 2019. – 2026.gadam 

 

43 

 

4. Iesaistīt trūcīgos jauniešus 

pasākumu un aktivitāšu 

plānošanā un organizēšanā. 

4. Iesaistīto jauniešu skaits. 2019-2026  

Sociālais dienests, AN 

(jaunatnes lietu 

speciālists),  un citas 

pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, kurām 

darbs saistīts ar bērniem 

un jauniešiem 

Pašvaldības 

finansējums 

2.1.2. Nodrošināt 

regulārus 

pasākumus 

bērniem un 

jauniešiem ar 

īpašām 

vajadzībām  

 1. Apzināt un identificēt 

bērnus un jauniešus ar īpašām 

vajadzībām. 

1. Apzināto jauniešu ar īpašām 

vajadzībām skaits. 
2019-2026  

Sociālais dienests, AN 

(jaunatnes lietu 

speciālists) un citas 

pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, kuru 

darbs saistīts ar 

jauniešiem 

Pašvaldības 

finansējums 

2. Iesaistīt jauniešus ar īpašām 

vajadzībām pasākumu un 

aktivitāšu plānošanā un 

organizēšanā.  

2. Iesaistīto jauniešu skaits. 2020-2026  

Sociālais dienests, AN 

(jaunatnes lietu 

speciālists) un citas 

pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, kuru 

darbs saistīts ar 

jauniešiem 

Pašvaldības 

finansējums 

2.2.Veidot 

starppaaudžu 

sadarbību. 

2.2.1.Organizēt 

pasākumus un 

aktivitātes, kas 

veicina 

starppaaudžu 

sadarbību. 

1. Organizēt pasākumus: 

jaunietis – pensionāram, 

pensionārs – jaunietim. 

1. Organizēto pasākumu skaits. 2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists) un citas 

pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, kuru 

darbs saistīts ar 

jauniešiem 

Pašvaldības 

finansējums 

2. Organizēt ikgadēju 

pasākumu “Ģimeņu sporta 

spēles”. 

2. Iesaistīto ģimeņu skaits. 2019-2026  
Sporta pasākumu 

organizators  

Pašvaldības 

finansējums 

3. Organizēt jauniešu 

aktivitātes, kuru 

mērķauditorija ir vientuļie 

pensionāri.  

3. Organizēto aktivitāšu skaits. 2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists) un citas 

pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, kuru 

darbs saistīts ar 

jauniešiem 

Pašvaldības 

finansējums 
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3. Izglītība un apmācība  

Ilgtermiņa mērķi  Īstermiņa mērķi  Plānotās rīcības  Indikatori  Izpildes laiks  
Atbildīgās institūcijas 

un sadarbības partneri  
Finansējuma avoti  

3.1. Pilnveidot 

formālās izglītības 

piedāvājumu. 

3.1.1. Attīstīt 

dažādus mācību 

novirzienus 

novada izglītības 

iestādēs. 

1. Noteikt un veidot 

iespējamās vidusskolas 

profesionāli orientētās mācību 

programmas, atbilstoši 

jauniešu vēlmēm un 

vajadzībām, kā arī izpētot 

tuvumā esošo vidusskolu 

piedāvājumu. 

1. Izpētītas jauniešu vēlmes un tuvumā 

esošo vidusskolu piedāvājums.  

2020-2026 
Izglītības speciālists, 

novada izglītības iestādes 

Pašvaldības 

finansējums 
2. Izveidotās vidusskolas profesionāli 

orientētās mācību programmas. 

3.1.2. Motivēt 

skolēnus un 

studentus mācību 

darbam. 

1. Nodrošināt stipendijas 

vidusskolēniem par labiem 

sasniegumiem mācībās 

 1.Izsniegto stipendiju skaits un 

apjoms. 
2020-2026  

Pašvaldība, Ķeguma 

komercnovirziena 

vidusskola 

Pašvaldības 

finansējums 

2. Turpināt piešķirt naudas 

balvas novada izglītības 

iestāžu skolēniem olimpiāžu, 

konkursu un sporta sacensību 

uzvarētājiem.  

2. Izsniegto naudas balvu skaits un 

apjoms.  
2019-2026  

Pašvaldība, novada 

izglītības iestādes  

Pašvaldības 

finansējums 

3. Izveidot stipendiju fondu 

studējošo jauniešu atbalstam, 

lai veicinātu viņu atgriešanos 

novadā pēc studiju beigšanas. 

3.Izsniegto stipendiju skaits un apjoms. 2020-2026  

Pašvaldība, AN 

(jaunatnes lietu 

speciālists) 

Pašvaldības 

finansējums 

4. Izveidot balvu vidusskolas 

absolventiem par augstiem 

sasniegumiem mācībās un 

sabiedriskajā darbā 

4. Apbalvoto jauniešu skaits. 2020-2026  

Pašvaldība, Ķeguma 

komercnovirziena 

vidusskola, izglītības 

speciālists  

Pašvaldības 

finansējums 

3.2. Sekmēt jauniešu 

neformālās izglītības 

attīstību. 

3.2.1. Attīstīt un 

popularizēt 

neformālās 

izglītības 

1. Organizēt dažādus 

neformālās izglītības 

pasākumus un apmācības.  

1. Organizēto neformālo izglītības 

pasākumu un apmācību skaits.  
2019-2026  

Pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, kuru 

darbs saistīts ar 

jauniešiem 

ĀFI, pašvaldības 

finansējums 
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pieejamību un 

piedāvājumu. 2. Izplatīt informāciju par 

neformālās izglītības iespējām 

jauniešiem pieejamās vietās.  

2. Izplatītās informācijas apjoms.  2019-2026  

Pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības, kuru 

darbs saistīts ar 

jauniešiem, sabiedrisko 

attiecību speciālists 

ĀFI, pašvaldības 

finansējums 

3. Motivēt jauniešus izmantot 

dažādu finanšu instrumentu 

iespējas, lai iesaistītos 

projektos neformālās izglītības 

īstenošanā (piem., „Jaunatne 

darbībā”). 

3. Uzrakstīto un apstiprināto projektu 

skaits. 
2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), novada 

izglītības iestādes 

Pašvaldības 

finansējums 

4. Nodrošināt jauniešiem 

konsultācijas par neformālo 

izglītību un tās īstenošanas 

iespējām.  

4. Konsultāciju skaits.  2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists, pedagogs 

karjeras konsultants), 

novada izglītības iestādes 

Pašvaldības 

finansējums 

4. Nodarbinātība un uzņēmējdarbība, uzņēmīgums 

Ilgtermiņa mērķi  Īstermiņa mērķi  Plānotās rīcības  Indikatori  Izpildes laiks  
Atbildīgās institūcijas 

un sadarbības partneri  
Finansējuma avoti  

4.1. Veicināt 

jauniešu 

nodarbinātību un 

uzņēmējdarbību 

Ķeguma novadā. 

4.1.1. Nodrošināt 

jauniešiem 

informāciju par 

uzņēmējdarbības 

iespējām un 

veicināt jauniešu 

palikšanu un 

atgriešanos 

novadā. 

1. Nodrošināt informatīvo 

atbalstu jauniešiem 

uzņēmējdarbības uzsākšanai.  

1. Publikācijas sociālajos tīklos. 2019-2026  

AN (tūrisma speciālists, 

jaunatnes lietu 

speciālists)  

Pašvaldības 

finansējums 

2. Sadarbībā ar uzņēmējiem 

un pašvaldību, izveidot 

virtuālu platformu par prakses 

un darba vietām Ķeguma 

novadā.  

 2. Pieejamā informācija par prakses un 

darba vietām Ķeguma novadā. 
2020-2026  

AN (tūrisma speciālists, 

jaunatnes lietu 

speciālists), sabiedrisko 

attiecību speciālists 

Pašvaldības 

finansējums 

3. Iesaistīt jauniešus NVA 

piedāvātajos projektos 
 3. Iesaistīto jauniešu skaits. 2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists) 

ĀFI/pašvaldības 

finansējums  

4. Piedalīties NVA rīkotajā 

aktīvās nodarbinātības 

pasākumā skolēnu 

nodarbināšanai vasarā.  

4. Nodarbināto skaits. 2019-2026  

AN un citas pašvaldības 

iestādes un 

struktūrvienības, SIA 

"Ķeguma stars" 

Valsts programmu/ 

pašvaldības 

finansējums 



 

Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni 2019. – 2026.gadam 

 

46 

 

5. Rīkot jauniešu un uzņēmēju 

tikšanos.  
 5. Organizēto tikšanos skaits. 2019-2026  

AN (pedagogs karjeras 

konsultants), novada 

izglītības iestādes 

ĀFI/pašvaldības 

finansējums  

6. Organizēt diskusijas par 

jauniešu karjeras iespējām. 
 6. Organizēto diskusiju skaits.  2019-2026  

AN (pedagogs karjeras 

konsultants), novada 

izglītības iestādes 

ĀFI/pašvaldības 

finansējums  

5. Veselība un labklājība  

Ilgtermiņa mērķi  Īstermiņa mērķi  Plānotās rīcības  Indikatori  Izpildes laiks  
Atbildīgās institūcijas 

un sadarbības partneri  
Finansējuma avoti  

5.1. Veicināt 

veselīgu un drošu 

dzīvesveidu jauniešu 

vidū. 

5.1.1. Īstenot 

regulārus 

jauniešu atkarību 

profilakses, 

reproduktīvās 

veselības, 

veselīga 

dzīvesveida un 

sabiedriskās 

drošības 

popularizēšanas 

pasākumus. 

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. 2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), speciālists 

izglītības jautājumos, 

novada izglītības iestādes 

ĀFI/pašvaldības 

finansējums  

2. Integrēt sociālā riska grupu 

jauniešus saturīgās jauniešu 

aktivitātēs. 

2. Iesaistīto jauniešu skaits.  2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), Sociālais 

dienests, novada 

izglītības iestādes 

ĀFI/pašvaldības 

finansējums  

 3. Turpināt organizēt un 

pilnveidot nodarbību 

piedāvājumu dažādās 

fiziskajās aktivitātēs. 

3. Piedāvāto nodarbību veidi un 

iesaistīto skaits. 
2019-2026  

Sporta pasākumu 

organizators un novada 

izglītības iestādes 

Pašvaldības 

finansējums 

5.1.2.Pilnveidot 

sporta un brīvā 

laika 

infrastruktūru 

Ķeguma novadā. 

1. Papildināt/atjaunot esošo 

sporta un brīvā infrastruktūru 

Ķegumā, Tomē, Rembatē un 

Birzgalē 

 1. Papildinātās/atjaunotās sporta 

infrastruktūras apjoms. 
2019-2026  

Pašvaldība, AN, sporta 

pasākumu organizators 

ĀFI/pašvaldības 

finansējums  

5.1.3. Veicināt 

videi draudzīgu 

dzīvesveidu 

jauniešu vidū. 

1.Turpināt piedalīties Latvijas 

Lielās talkas pasākumos un 

organizēt citas vides 

sakopšanas un labiekārtošanas 

talkas.  

1. Organizēto talku un iesaistīto 

jauniešu skaits.  
2019-2026  

Speciāliste tūrisma un 

vides jautājumos, novada 

izglītības iestādes, 

izpilddirektors un citas 

novada iestādes, 

struktūrvienības  

Pašvaldības 

finansējums 
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2. Organizēt izglītojošus 

pasākumus un kampaņas par 

dabas resursu un enerģijas 

ilgtspējīgu izmantošanu. 

2. Organizēto pasākumu skaits. 2019-2026  

AN (jaunatnes lietu 

speciālists), speciālists 

izglītības jautājumos, 

novada izglītības iestādes 

Pašvaldības 

finansējums 

5.2. Sekmēt jauniešu 

labklājību novadā. 

5.2.1.Pilnveidot 

ciematu 

infrastruktūru. 

1. Sakārtot esošos un izveidot 

jaunus vides objektus 

pievilcīgas vides radīšanai un 

tūristu piesaistīšanai.  

1. Sakārtoto un jaunizveidoto vides 

objektu skaits.  
2019-2026  

Pašvaldība, AN (tūrisma 

speciālists) 

ĀFI/pašvaldības 

finansējums  

2. Izveidot kafejnīcu. 2. Izveidota kafejnīca Ķegumā 2020-2026  Uzņēmējs Privātā iniciatīva 

5.2.2. Atbalsts 

jaunajām 

ģimenēm. 

1. Vecināt jauno ģimeņu 

iesaistīšanos novada 

aktivitātēs. 

1. Iesaistīto ģimeņu skaits. 2019-2026  

Novada tautas nami, 

sporta pasākumu 

organizators 

 Pašvaldības 

finansējums 

5.2.3. Atbalsts 

jaunajiem 

speciālistiem 

1.Nodrošināt dienesta 

dzīvokļus jaunajiem 

pašvaldības speciālistiem 

1. Dienesta dzīvokļu skaits. 2019-2027 
Pašvaldība, SIA 

"Ķeguma stars" 

 Pašvaldības 

finansējums 

 



 

Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni 2019. – 2026.gadam 

 

48 

 

2.2. Secinājumi un rekomendācijas turpmākai jaunatnes politikas attīstībai Ķeguma 

novadā 

 

Pamatnostādņu izstrādes procesā tika secināts, ka vispārējā situācija Ķeguma novadā 

jaunatnes jomā ir raksturojama kā laba. Šajā jomā ir daudz labu iestrāžu, kuras ir jāturpina 

realizēt arī turpmāk. Savukārt, lai piepildītos pamatnostādņu 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 

līdzdalība, sociālā iekļaušanās, izglītība un apmācības, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, 

uzņēmīguma, veselība un labklājība. 

Rīcības programmas lielāko aktivitāšu daļu iespējams īstenot, piesaistot papildus 

finansējumu. Liels uzsvars nākotnē būs jāliek uz ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļu piesaisti 

un pašvaldības līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu noteikto prioritāšu realizēšanai. 

 

Pamatnostādņu 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, piesaistot ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļus: 

 Novadā esošo sporta laukumu pilnveidošana un rekonstruēšana; 

 Esošās sporta un atpūtas infrastruktūras sakārtošana un papildināšana– āra trenažieri, 

skeitparks, pludmales; 

 Mobilā darba ar jaunatni nodrošinājums Rembatē un Tomē; 

 Ķeguma jauniešu centra izveide un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana; 

 Dzīvojamā fonda izveidošana jaunajiem speciālistiem (ģimenēm); 

 Vides objektu sakārtošana un jaunu izveide (pastaigu takas, norādes zīmes, 

autostāvvietas, soliņi, bērnu rotaļu laukumi un tualetes dažādās novada vietās); 

 Wi-Fi pārklājums novada publiskajās vietās; 

 Dalība ERASMUS+ programmā – Eiropas brīvprātīgo jauniešu piesaistīšana; 

 Dalība NVA projektos – pusaudžu nodarbināšana vasaras mēnešos, jauniešu – 

bezdarbnieku apmācības, pārkvalifikācija; 

 „Esi uzņēmējs!” – apmācību organizēšana jauniešiem par uzņēmējdarbības uzsākšanu 

un finansējumu ideju realizēšanai; 

 

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

struktūrvienībām: 

 Veicināt un atbalstīt jauniešu līdzdalību Ķeguma novada aktivitātēs;  

 Attīstīt jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu; 

 Veicināt jaunu jauniešu organizāciju veidošanos;  

 Veicināt jauniešu iesaistīšanos valsts un starptautiska mēroga aktivitātēs; 

 Veicināt jauniešu patriotismu;  

 Attīstīt vienotu Ķeguma 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  sadarbību starp paaudzēm; 

 Pilnveidot formālās izglītības piedāvājumu; 
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 Sekmēt jauniešu neformālās izglītības attīstību; 

 Veicināt jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību Ķeguma novadā, kas sekmētu 

jauniešu atgriešanos novadā pēc studiju beigšanas augstskolās; 

 Veicināt veselīgu un drošu dzīvesveidu jauniešu vidū; 

 Sekmēt jauniešu labklājību novadā. 

Pamatnostādņu 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. 

 

2.6. Pamatnostādņu ilgtspēja un ieviešana 
 

Par Ķeguma novada pamatnostādņu darbam ar jaunatni pārraudzību atbildīgā institūcija 

ir Ķeguma novada dome. Pamatnostādņu ilgtspēju nodrošinās Attīstības nodaļa sadarbībā ar 

Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju un citām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām. Reizi 

gadā pamatnostādņu izstrādes grupa kopā ar Ķeguma novada domes priekšsēdētāju un 

izpilddirektoru izvērtē pamatnostādņu īstenošanu novadā. Katru gadu tiek izstrādāts darbības 

plāns nākamajam gadam. Plānā skaidri tiek atspoguļotas plānotās darbības, saskaņā ar Ķeguma 

novada pamatnostādnēm darbam ar jaunatni un tām nepieciešamais finansējums. Katru gadu 

Ķeguma novada jauniešu forumā tiek veikts jaunatnes darba monitorings un noteikti uzdevumi, 

izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

Pamatnostādnēs minētās rīcības ir jāiekļauj Ķeguma novada Attīstības programmā 

2020.-2026.gadam. 
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PIELIKUMI 
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1.pielikums 

Kolāžu “Mans sapņu novads” apkopojums 

Sociālā atbildība Iedzīvotāju veselība Transports Informācija Dzīvnieki 

1. Rūpes par veciem 

cilvēkiem 

 

1. Veselīga vide 

2. Sportiskas laimīgas 

ģimenes  

3. Dzīvojam zaļi! 

4. Dažādus augļus un 

veselīgas uzkodas, 

automātus skolās 

1. Bezmaksas 

sabiedriskais transports 

skolēniem 

2. Skolām atmaksāts ceļš 

ekskursijām 

1. Free wi – fi 

 

1. Veterinārā klīnika 

2. Zoo veikals 

3. Patversme 

4. Zoodārzs 

Izglītība Cits Tūrisms Uzņēmējdarbība Politiskā līdzdalība 

1. Zaļās klases  

2. Mazāk mājas darbu 

3. Mākslas pulciņš 

Birzgalē 

4. Vairāk pasākumi 

saistībā ar nākotnes 

profesijām 

1. Elvītī labāku kafijas 

mašīnu, lai kafija atkal 

ir lētāka 

2. Ugunsdzēsēju depo 

3. Lai Birzgalē būtu 

baznīca 

 

1. Vairāk apskates objektu 

 

1. Šokolādes darbnīca 

2. Maiznīca 

3. 5* viesnīca 

4. Jā – uzņēmējiem, viesu 

namiem 

5. Remontu darbnīca 

6. Atpūtas nams 

7. Vairāk iespējas, kur 

strādāt jauniešiem 

8. Vairāk darba iespēju, 

kur strādāt šajā novadā 

1. Jaunatnes lietu 

konsultatīvā komisija 

2. Ķeguma jauniešu dome 

3. Lai Birzgalē būtu 

Ķeguma novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks 

birzgalietis 

4. Atsaucīgi domes cilvēki 

5. Vairāk iespējas 

jauniešiem iesaistīties 

domes sfērās 

6. Atsaucīgi priekšnieki, 

kas uzklausa un respektē 

idejas ( ņem vērā mūsu 

teikto) 
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Brīvā laika aktivitātes Publiskā infrastruktūra (ceļi, parki, ielas, u.c.) 

1. Jauniešu centrs 

2. Valodas kursi 

3. Vairāk pasākumu Birzgalē 

4. Sveču darbnīca 

5. Vairāk talkas 

6. Radošās darbnīcas 

7. Lai būtu jauniešu centri Birzgalē, Ķegumā, Tomē, Rembatē 

8. Birzgalē vēlētos, lai atsāktu darboties dienas centrs, lai būtu kur 

pasēdēt 

9. Vairāk sacensības starp novadiem gan bērniem, gan pieaugušajiem 

10. Vajadzētu vienu darbnieku, kurš visu laiku būtu dienas centrā 

11. Jauniešu centrs, kurā ir aktīva darbība ( sadalīts laiks pa vecuma 

grupām)  

12. Vēlos, lai manā pilsētā Ziemassvētku laikā visi dziedātu kopīgas 

dziesmas pie lielās egles 

13. Boulings 

14. Vairāk lekciju ar pazīstamiem un slaveniem cilvēkiem  
15. Skolēni un citas interesantas lietas un pulciņi 

 

 

1. Gājēju ceļu, sākot no HESa līdz Ķeguma zīmei ( uz Tomes pusi) 

2. Velo ceļu no Ciemupes līdz Lielvārdei 

3. Ceļu labiekārtošana ( iela no benzīntanka līdz skolai) 

4. Apgaismojumu visos ceļos 

5. Lai parkos būtu vairāk ziedu 

6. Vairāk nodarbes maziem bērniem, piemēram, atjaunot bērnu 

laukumiņu 

7. Skaista pludmale – tagadējo nedaudz vairāk derētu satīrīt un 

sakārtot Restaurēt pieturu, kur būtu silts un nepūstu vējš 

8. Sataisīt vietējo peldvietu pie dambja ( Birzgalē) 

9. Labāki ceļi un izveidot, kur tādu nav 

10. Lai iztīrītu Birzgales peldvietu 

11. Makšķerēšanas dīķis 

12. Estrāde svētku svinēšanai 

13. Sakoptas viensētas, daudzdzīvokļu nami 

14. Lai salabo Lazdu ielu 

15. Es gribu, lai uzlabo rotaļu laukumu „Sauļuks”, lai tas kļūst plašāks 

un interesantāks 

16. Uzcelt jaunas dzīvojamās mājas Birzgalē 

17. Lai ap sporta laukumu uztaisītu jaunu skrejceļu (Birzgale) 
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Veikali Izklaides parki Veselības aprūpe Ēdināšana Sports 

1. Komiksu veikals 

2. Universālveikals 

3. Neliels pārtikas veikals, 

kam blakus ir neliels 

apģērbju, apavu, 

aksesuāru veikals. 

4. Kafejnīca ( Ķeguma 

centrā) 

5. Juvelierveikals 

6. Ziedu veikals 

7. Saldējumu veikals 

8. Vēlos, lai Ķegumā būtu 

veikals „Pepco”, jo tajā 

ir daudz noderīgas 

lietas! 

9. Veikals Maxima 

1. Akvaparks 

2. Multikino  

3. Rotaļzeme 

4. Vēlētos batutu parku 

„Jump Space”, jo tāda 

šeit nav! 

5. Es gribētu, lai Ķegumā 

būtu „koku parks”! Man 

liekas, ka bērniem un 

visiem patiktu! 

1. Slimnīca (2 *) 

 

1. Hesburger 

2. Pakistānas kebabs 

3. McDonald  

4. Starbucks coffee  

 

1. Ķeguma baseins un 

sauna 

2. Sporta halle 

3. Labāku slidotavu 

4. Labāku skeitparku 

5. Vairāk nodarbību 

Ķeguma dienas centrā ( 

vingrošana) Lai uztaisa 

Birzgalē fitnesa centru 

6. Vēlos, lai Birzgales 

sporta zālē būtu vairāk 

aktivitātes, piemēram: 

volejbola treniņi, 

basketbola treniņi, 

futbola treniņi utt. 

7. Trenažieri 

8. Vēlos, lai Birzgales 

pamatskolas sporta zālē 

uztaisa jauna grīdu, lai 

neslīd 
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2.pielikums 

 

Birzgales jauniešu nākotnes redzējums 

 

TAGAD PĒC GADA PĒC 5 GADIEM PĒC 15 GADIEM 

Nav darbinieks, kas 

strādā ar jauniešiem. 

Ir 1 darbinieks, kas 

novadā strādā ar 

jauniešiem. 

Ir 2 darbinieki uz 4 

pagastiem, kas strādā 

ar jauniešiem. 

Ir 4 darbinieki uz 4 

pagastiem, kas strādā 

ar jauniešiem. 

Ir tukšs jauniešu 

centrs bez 

jauniešiem. 

Vismaz reizi mēnesī 

jaunieši pulcējas 

jauniešu centrā. 

Vismaz reizi nedēļā 

jaunieši apmeklē 

jauniešu centru. 

Jauniešiem ir katru 

dienu iespēja iet uz 

jauniešu centru. 

Jaunieši neraksta 

projektus, jo nav kas 

pamāca kā tas 

jādara. 

Jauniešu speciālists 

māca kā veidot 

projektus. 

Jaunieši uzrakstījuši 

un uztaisījuši 3 

projektus Ķeguma 

novadā. 

Jaunieši katru gada 

raksta projektus, arī 

lielos projektus. 

Jaunieši pulcējās 

pieturās. 

Jaunieši pulcējas 

pieturā un apspriežas 

par projektiem. 

Jaunieši pulcējas 

jauniešu centrā. 

Jaunieši paši plāno 

savas aktivitātes un 

pasākumus jauniešu 

centrā. 

Jaunieši pa nedēļas 

vidu pīpē. 

Jaunieši ir 

noklausījušies 

lekciju par pīpēšanu. 

Jaunieši nedaudz 

ieklausījās par 

pīpēšanu. 

 

Ir jauns tirgus 

laukums. 

Iedzīvotāji apmeklē 

un tirgo preces tirgus 

laukumā. 

Tirgus laukumam ir 

uzbūvētas papildus 

būdiņas ar krēsliem. 

Jaunieši ir sapratuši 

veselīgā dzīvesveida 

priekšrocības. 

Ir jauns kāpnes, 

nosaukumā „Valtera 

taka”. 

Vajag atjaunot 

kāpnes uz 

pagastnamu. 

Kāpnes ir atjaunotas 

uz pagastmāju. 

Tirgus laukuma 

mājiņas ir 

apsildāmas, arī 

pircēji var sasildīties. 

Ir lifts pie 

ambulances, kurš 

bieži nestrādā. 

Ir sataisīts lifts, kur 

tagad cilvēki braukā. 

Lifts labi darbojas. Visā novadā ir 

salaboti gājēju celiņi. 

Ir „Ķīnas mūris”, 

kurš drūp kopā. 

Ir „Ķīnas mūra” 

atjaunošanas darbi. 

„Ķīnas mūris” ir 

salabots. 

Kafejnīcas veiksmīgi 

darbojas. 

Vajag uztaisīt 

kafejnīcu. 

Vēljoprojām vajag 

uzcelt kafejnīcu. 

Katrā apdzīvotajā 

vietā – Birzgalē, 

Rembatē, Tomē un 

Ķegumā ir kafejnīca. 

Ir vairāku veidu 

kafejnīcas: 

rokkafejnīca, 

internetkafejnīca, 

mākslinieku 

kafejnīca. 

Vajag uzcelt hokeja 

laukumu. 

Vēl nekā nav uzcelts 

priekš hokeja 

laukuma. 

Ir uzraksts par 

projekta hokeja 

laukuma izbūvi. 

Uzcelts hokeja 

laukums. Notiek 

hokeja treniņi. 
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3.pielikums 

 

Jauniešu un deputātu diskusija 

 

Jaunieši un infrastruktūra Jauniešu līdzdalība 

1. Mums ir lielisks sporta laukums 

2. Tribīnes, laistīšanas sistēma, 

apgaismojums 

3. Sacensības 

4. Pludmale, parks pie kultūras nama 

5. Ielu apgaismojums 

6. Palīdzēt dzīvniekiem ( klaiņojošiem), 

brīvprātīgais darbs 

7. ĶKV pacēlājs 

8. Birzgalē apgaismojums 

9. Izglītības kvalitāte 

10.Atkritumu savākšanas sistēma 

11.Talkas 

12.Remonts Ogres un Daugavgrības ielā 

13.Skolas sporta zāles jumta remonts 

14.Gājēju celiņš no HES līdz muzejam 

1. Viss, kas nāk bezmaksas netiek 

novērtēts 

2. Ir jābūt motivācijai, lai turpinātu iesākto 

3. Personīga apspriešanās 

4. Sociālie tīkli, telefona numuri 

5. Iesaistīšanās sadzīvē 

6. Dienas centrā satiekas reizi nedēļā, lai 

paustu savu viedokli 

7. Jauniešiem iepazīt pašvaldības 

struktūru un darbu, un piedalīties 

regulāri interesējošu jautājumu 

apspriedē 

8. Mājas lapā uztaisīt jautājumu un atbilžu 

lapas 

9. Jauniešu dome 

10. Jebkura problēma ir risināma caur domi 

11. „Atvērto durvju diena” Ķeguma novada 

Domē 

12. Uzsvars uz labām lietām 

13. Nost ar negācijām! 

Sports un kultūra 

1. Vairāk saistošu pasākumu ( pusaudžu) 

2. Atjaunot sporta skrejceļu Birzgalē 

3. Sporta sacensības ( volejbola, spēles jauniešiem) 

4. Modernizēt un attīstīt skolas stadionu ( gaismas – Ķeguma nov.) 

5. Latviskās dzīves ziņas ( gadskārtu svinēšana jauniešiem) 

6. Modernizēt ansambļa instrumentus 

7. Valodu kursi ( franču, vācu) 

8. Projektus ar apmaiņas braucieniem 

9. Pilsētas muzejs 

10. Jauna video prezentācija par pilsētām 

11. Sporta komplekss 

12. Aktīvāku jaunatni ( „jaunas sejas”) 

13. Diska golfa trasi 

14. Zaļumballes 

15. Futbola komanda 

16. Sarunas ar slaveniem cilvēkiem par jauniešiem interesējošiem jautājumiem 
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Jauniešu brīvais laiks/ brīvprātīgais 

darbs 

Jaunieši un izglītība 

1. Dienas centrs ( Ķegums, Tome). 

2. Tukšas jauniešu telpas Birzgalē 

3. Stadions, kultūras nams 

4. ERASMUS projekti 

5. Pulciņi skolās un ārpus tās ( mākslas 

skola, dejas, sports, ansambļi) 

6. Gribam vēl! Sporta centrs – 

vieglatlētika, baseins + pirts 

7. Piedāvāt iespējas brīvprātīgajam 

darbam ( Ķeguma svētki utt.) 

8. Jaunieši ir gatavi piedalīties! 

9. Jauniešiem vajag mudinājumu, 

motivāciju, kāds, kas pagrūž. 

10. Finansējumu iedeju realizēšanai, 

vecāku atbalsts 

11. Jauniešu nometnes ( specifiska 

tematika ar pārstāvjiem) 

12. Tautas dejas ( jauniešiem) 

13. Valodu kursi ( brīvdienu rīti) 

14. Rīkot ekskursijas tieši Ķeguma 

novadā 

15. Radošās darbnīcas 

16. Labdarbības pasākumi 

17. Jauniešu lietu speciālistu 

18. Algots darbs brīvajā laikā 

1. Iepazīties ar dažādiem cilvēkiem 

2. Skolotāja Livdāne ir forša 

3. Slidošana/ slēpošana 

4. Veiksmīga nākotne 

5. Brīvpusdienas 

6. Nodrošināts transports 

7. Skolā nav siltā ūdens 

8. Ēdnīcas grīda 

9. Paplašināt zināšanas 

10. Rast papildus sporta nodarbības, ārpus 

mācībām 

11. Nepieciešam veikals kancelejas 

iegādei skolā 

12. Bibliotēkas uzlabošana 

13. Digitālie pakalpojumi 

14. Modernizēt programmas 

15. Konkurētspējīga izglītība 

16. Vieglāk iesaistīties augstskolā 

17. Lekcijas no skolotājiem 

18. Starptautiskais ERASMUS projekti 

19. Skolas somas līdzekļi 
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4.pielikums 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Jauniešu aptauja 

 

Sveiks, jaunieti! Ķeguma novada pašvaldība 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 savā novadā.  

 

1. Dzimums  
O Sieviete  

O Vīrietis  

 

2. Vecums  
O 13 - 15  

O 16 - 19  

O 20 - 25  

ꓳ 26 - 30 

 

3.  Tava ikdienas nodarbošanās 

ꓳ mācos Ķeguma komercnovirziena vidusskolā 

ꓳ mācos Birzgales pamatskolā 

ꓳ mācos citur 

ꓳ strādāju Ķeguma novadā 

ꓳ strādāju citur 

ꓳ studēju  

ꓳ nedaru neko 

 

4. Tava dzīvesvieta  
O Ķegums O Rembates pagasts 

O Birzgales pagasts O cits variants 

O Tomes pagasts  

 

5. Katram apgalvojumam pretī atzīmē izvēlēto variantu!  
 Pilnībā 

piekrītu  

Piekrītu  Daļēji  

piekrītu  

Nepiekrītu  Pilnībā  

nepiekrīt

u  

Nav 

viedokļa 

Esmu apmierināts/-a 

ar sevi un savu dzīvi  

O  O  O  O  O  O  

Esmu apmierināts/-a 

ar attiecībām ģimenē  

O  O  O  O  O  O  

Esmu apmierināts/-a 

ar attiecībām ar 

saviem draugiem  

O  O  O  O  O  O  

Esmu apmierināts/-a 

ar savu veselības 

stāvokli  

O  O  O  O  O  O  
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Esmu apmierināts/-a 

ar savu skolu   

O  O  O  O  O  O  

Esmu apmierināts/-a 

ar skolā 

piedāvātajiem 

pasākumiem  

O  O  O  O  O  O  

Esmu apmierināts/-a 

ar skolas 

ārpusstundu 

piedāvājumu 

(pasākumi, pulciņi, 

utt.)  

O  O  O  O  O   

Esmu apmierināts/-a 

ar novadā 

piedāvātajiem 

pasākumiem 

(kultūras iestāžu 

organizētie 

pasākumi, sporta 

pasākumi utt.)  

O  O  O  O  O  O  

Esmu apmierināts/-a 

ar novadā 

piedāvātajiem brīvā 

laika pavadīšanas 

iespējām:  

      

mūzikas skola O  O  O  O  O  O  

mākslas skola O  O  O  O  O  O  

sporta pulciņi O  O  O  O  O  O  

dienas centri O  O  O  O  O  O  

tautas nama pulciņi O  O  O  O  O  O  

skolas pulciņi O  O  O  O  O  O  

pašdarbības kolektīvi O  O  O  O  O  O  

dažādi kursi, 

apmācības 

O  O  O  O  O  O  

 

6.Kādi pakalpojumi vai iespējas Tev visvairāk pietrūkst Ķeguma novadā? Nosauc trīs 

svarīgākās. 

1.  

2.  

3.  

 

7. 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 citu novadu/pilsētu 

piedāvājumiem  

O Reti iesaistos novada aktivitātēs  O Man nepatīk iesaistīties aktivitātēs vispār  
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8. Vai esi piedalījies dažādu aktivitāšu plānošanā un organizēšanā (klasē, skolēnu 

padomē, skolas pasākumos, novada pasākumos, kultūras iestādēs utt.)?  
O Es regulāri palīdzu dažādu pasākumu 

organizēšanā  

O Es gribētu, bet man nepiedāvā  

O Es reti iesaistos pasākumu organizēšanā  O Es neiesaistos pasākumu organizēšanā  

 

9. Vai tu vai tavi vecāki būtu gatavi maksāt par sava brīvā laika aktivitātēm un cik?  
O Patīk, ka daudzas aktivitātes ir bez 

maksas  

O maksātu līdz 10 EUR par aktivitāti  

O maksātu līdz 5 EUR par aktivitāti  O neesmu gatavs/-a maksāt  

 

10. Vai esi kādreiz veicis brīvprātīgo darbu?  
O Es regulāri veicu brīvprātīgo darbu  O Neesmu par to dzirdējis/-usi  

O Esmu par to dzirdējis/-usi un noteikti 

pamēģināšu  

O Neredzu tam jēgu  

 

11. Kur Tu lielākoties iegūsti informāciju par pasākumiem un aktivitātēm Ķeguma 

novadā?  
O No draugiem un paziņām  O no portāliem Draugiem.lv, Facebook.com, Twiter 

O no afišām  O cits variants 

O mājas lapā www.kegumanovads.lv  ______________________________  

 

12. Vai jaunietim Ķeguma 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  

 

13. Vai jaunietim Ķeguma 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  

 

14. Kas ir galvenā nepieciešamība jaunietim, lai viņš pēc studijām atgrieztos Ķeguma 

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 

biznesu  

O cits variants 

______________________________  

 

15. Kas nepieciešams, lai jaunietis Ķeguma novadā būtu laimīgs?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5.pielikums 

 

Domes deputātu, iestāžu un struktūrvienību vadītāju aptauja 

 

Ko pašvaldība sagaida no jaunieša? 

Lai jaunietis iegūst izglītību un atgriežas strādāt novadā (vismaz tajās darba vietās, ko 

nodrošina pašvaldība, kā zināms pašvaldībā ik pa laikam trūkst pedagogi, bibliotekāri, 

sociālie darbinieki, mediķi). Pašlaik, kamēr vēl jaunieši ir uz vietas novadā - vairāk 

iesaistīties sabiedriskajā dzīvē: pašdarbībā, visās iespējamās aktivitātēs (talkās, 

biedrību rīkotajās aktivitātēs, piem. sociālajā jomā: ļoti lietderīgi būtu jauniešiem 

piedalīties biedrību rīkotajās Ziemassvētku labdarības akcijās (nevis ieguldot 

materiālās vērtības, bet savu laiku un darbu)) 

Iesaisti pašvaldības rīkotajos pasākumos, interesi par notiekošajiem procesiem un 

iniciatīvu nāk, pilnveidot/uzlabot pašvaldības darbību. 

Vairāk iesaistīties palīdzot, brīvdabas pasākumos. 

Iesaistīties vairāk sabiedriskajā dzīvē, vairāk pašiem darboties.  

Vēlmi mācīties, pēc labas izglītības iegūšanas atgriezties pašvaldībā kā uzņēmējam, 

ierēdnim, dodot ieguldījumu pašvaldības attīstībā. 

Atvērtību, radošumu, darba sparu 

Lai jaunietis iegūtu labu izglītību un atgrieztos novadā kā jaunais 

uzņēmējs/speciālists/iedzīvotājs 

Aktīvu iesaistīšanos pasākumos, galvenais, lai paši darbojas un grib darboties, lai 

negaida kamēr kāds viņu vietā izdarīs. 

Lai jaunieši būtu pozitīvi noskaņoti un darboties griboši, ar aktīvu dzīves pozīciju, 

nebaidītos kļūdīties, būtu sava novada un valsts patrioti 

Pēc mācībām atgriezīsies novadā. 

Aktīvu līdzdalību novada dzīvē, ierosinājumus, priekšlikumus, personīgo ieinteresētību 

un aktivitāti 

Pašvaldība no jaunieša sagaida to, lai jaunietis būtu aktīvs sava novada iedzīvotājs un 

ar savām idejām nāk uz pašvaldību. Jauniešu nozīme pašvaldībai ir ārkārtīgi svarīga, jo 

mēs vēlamies, lai jaunietis Ķeguma novadā justos lepns par to, ka dzīvo tādā novadā, 

kurš rūpējas par jaunieti. Taču, lai izzinātu jauniešu vēlmes - ir jāizveido komunikācija. 

Ņemot vērā mūsdienu jauniešu inovatīvo domāšanu - pašvaldība no jaunieša sagaida 

to, lai jaunietis sāk runāt par tām lietām, kuras viņš vēlās redzēt savā novadā, rakstot uz 

pašvaldības e-pastu, sazinoties ar pašvaldības sociālo tīklu lapām, vai vēl labāk - nākot 

ciemos. 

Aktivitāti, atsauksmi, priekšlikumus, jaunas idejas......... 

Aktīvus jauniešus, kas nebaidās izrādīt pašiniciatīvu, drosmīgi paust argumentētu 

viedokli, jauniešus kas aktīvi iesaistās domu un ideju apmaiņā, aktīvi piedalās lēmumu 

pieņemšana un sabiedriskajā dzīvē, motivētus darboties sava novada labā. 
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Aktīvus jauniešus, kas nebaidās izrādīt pašiniciatīvu, drosmīgi paust argumentētu 

viedokli, jauniešus kas aktīvi iesaistās domu un ideju apmaiņā, aktīvi piedalās lēmumu 

pieņemšana un sabiedriskajā dzīvē, motivētus darboties sava novada labā 

Aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, iniciatīvu  

Iniciatīvu, ieinteresētību, viedokli un aktīvu iesaistīšanos novada dzīvē. 

Idejas, komunikāciju, iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē Ķeguma novadā. 

Ieinteresētību kaut ko darīt pašiem, piedalīties pašvaldības rīkotajos pasākumos, rīkot 

tos pašiem. 

Vairāk iniciatīvas. 

Aktīvu iesaistīšanos kultūras un citos sabiedriskos pasākumos 

Interesi par pagastā un novadā notiekošo. 

Jaunietim jāgrib piedalīties un iesaistīties novada dzīvē, mazāk gaidīt no pašvaldības, 

bet arī pašiem nākt ar idejām un priekšlikumiem, novērtēt to, kas ir novadā, rūpēties 

par vidi, kurā dzīvo ( savākt aiz sevis), veidot biedrības , lai atgriežas atpakaļ pēc 

mācībām lielajās pilsētās. 

nopietnu attieksmi pret mācībām , panākumus interešu izglītībā , entuziasmu  

Būt aktīvākam, ņemt dalību sabiedriskos pasākumos. 

darbu 

Atbalstu un aktīvu līdzdalību pašvaldības organizētajos pasākumos un iniciatīvās. 

Iesaistīšanos pašvaldības rīkotajās aktivitātēs 

Drosmi, vēlmi un ieinteresētību iesaistīties pašvaldības rīkotajos pasākumos un 

ikdienas darbos. Līdzdalība atgriezeniskās saites veidošanai starp pašvaldību un tās 

iedzīvotājiem (konkrētas iedzīvotāju grupas). Konkrētus 

ierosinājumus/nepieciešamības jauniešu ikdienas dzīves uzlabošanai. 

 

Priekšlikumi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai 

Jādibina jauniešu centrs (biedrība?). Tam nepieciešams kāds darbinieks. Jaunieši vieni 

paši to neizdarīs. Birzgalē telpas ir. Tad var rīkot diskotēkas, filmu vakarus, spēļu 

pēcpusdienas u.t.t. 

Plaša dažādu zināšanu bāze tiek uzskatīta par jaunrades un inovāciju veicinātāju 

sabiedrībā, tāpēc būtiski ir paplašināt jauniešu redzesloku par kultūru, vēsturi un 

sociālekonomiskajiem procesiem, kas radīs jauniešos pašos vēlmi uzlabot vidi sev 

apkārt. 

Tas, tad jājautā jauniešiem, kas viņiem vēl trūkst, jo pa lielam novads ir izdarījis daudz, 

lai viņiem būtu ar ko nodarboties brīvajā laikā. 

Novadā būtu nepieciešams cilvēks, kurš koordinē un darbojas tieši ar jauniešiem.  

Izveidot jauniešu lietu speciālista amatu, pieņemt darbā labu, darboties vēlošu 

speciālistu, nodrošināt telpas, tehnisko nodrošinājumu, atbilstoši nodarbību plānam 

nodrošināt tā izpildi. 
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Iesaistīšana darba tirgū, motivēšana iesaistīties atbalsta pasākumos un lietderīgā brīvā 

laika pavadīšanā (pašdarbības kolektīvi, sports, u.c.) 

Aktīvi darbojošies jauniešu centri pilsētā un pagastos 

Atrast iespēju vismaz vienam jauniešu lietu speciālistam finansēt darba vietu Ķeguma 

novadā. Lietas jau parasti pašas no sevis nenotiek, vajag kādu, kurš palīdz un pasaka 

priekšā, sadala pienākumus utt. 

Atbalstīt jauniešu organizētos pasākumus, kur viņi varētu aktīvi darboties - nometnes, 

tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, pieredzes apmaiņa ar citu novadu jauniešiem u.t.t. 

Jaunatnes lietu speciālists un jauniešu centrs Ķeguma pilsētā. 

Mēģināt jauniešus iesaistīt pašiem sev interesējošu jautājumu risināšanā - diskusijas, 

tikšanās un tml. 

Jāizveido stabila savstarpējās komunikācijas uzlabošanas struktūra starp pašvaldību un 

jauniešiem. Vēlams būtu jaunatnes lietu speciālists, kā arī jāuzlabo attieksmes 

jautājums no ikvienas strādājošas personas pašvaldībā un tās struktūrā, lai jauniešus 

uzklausītu, ļautu iesaistīties, nevis atraidītu un tādejādi norobežojot pašvaldību no 

jauniešiem. Jāorganizē projekti, dažādas aktivitātes, kā arī vadošajām amatpersonām, 

kā arī attiecīgo sektoru pārstāvjiem jāiet pie jauniešiem un jārunā, jāskaidro un 

jāmotivē. 

Konkursi, diskusijas, iesaiste sabiedrībai svarīgāko jautājumu risināšanā...... 

Radīt vidi un apstākļus, tieši vērstus uz jauniešiem viņu vajadzībām, kuros jaunieši brīvi 

varētu paust savi iniciatīvu, radošumu un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, tas varētu būt 

jauniešu centrs, vai cita veida brīvi pieejama uz jauniešiem vērsta institūcija. 

Nodrošināt jauniešiem iespēju saņemt - jauniešu lietu speciālista atbalstu, kas spēj 

pārliecināt, iedvesmot sniegt atbalstu jautājumos par jauniešu vajadzībām un iespējām. 

Rast iespēju jauniešiem piedalīties pieredzes apmaiņas projektos, izglītojošos 

semināros, iesaistīt pašvaldības organizētajos pasākumos uz brīvprātīgā līdzdalības 

principa (bezatlīdzības darbs sabiedrības labā), ka arī jauniešiem pašiem organizēt, 

koordinēt un uzņemties atbildību par pašu organizētām aktivitātēm. 

Radīt vidi un apstākļus, tieši vērstus uz jauniešiem viņu vajadzībām, kuros jaunieši brīvi 

varētu paust savi iniciatīvu, radošumu un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, tas varētu būt 

- Jauniešu centrs, vai cita veida brīvi pieejama uz jauniešiem vērsta institūcija. 

Nodrošināt jauniešiem iespēju saņemt - jauniešu lietu speciālista atbalstu, kas spēj 

pārliecināt, iedvesmot sniegt atbalstu jautājumos par jauniešu vajadzībām un iespējām. 

Rast iespēju jauniešiem piedalīties pieredzes apmaiņas projektos, izglītojošos 

semināros, iesaistīt pašvaldības organizētajos pasākumos uz brīvprātīgā līdzdalības 

principa (bezatlīdzības darbs sabiedrības labā), ka arī jauniešiem 

Izveidot vairāk pasākumus jauniešu brīvā laika pavadīšanai 

Šobrīd novadā nav neviena jauniešu darba speciālista vai biedrības, kas varētu pulcēt 

ap sevi un sniegt atbalstu aktīvākajiem jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties novada dzīvē. 

Tā būtu viena no iespējām (atrodot, pieņemot jauniešu darba organizatoru) uzlabot 

jauniešu dzīves kvalitāti. 

Jauniešu nokļūšana uz sabiedriskajām vietām no pagastiem ( ne tikai centra) 
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Manuprāt, jauniešiem Ķegumā nav īsti ko darīt. Tie, kuri dodas studēt, neatgriežas šeit 

atpakaļ, jo nav piemērotu darba vietu. Varbūt vienkārši trūkst informācijas?  

Priekšlikumus jautājiet pašiem jauniešiem!!! 

Pēc iespējas vairāk iesaistīt viņus pašus kā organizatorus. 

Lētākus pakalpojumus sporta zālē.  

Iespējas ir daudz, vajadzīga pašu jauniešu vēlēšanās. 

Izveidot un lūgt aizpildīt jauniešiem anketas, lai noskaidrotu, kas viņiem patīk, kas 

nepatīk un ko viņi vēlētos darīt novadā vai rīkot jauniešu forumus, rīkot tikšanos ar 

uzņēmējiem, lai jaunieši redzētu, ka arī laukos var veidot uzņēmējdarbību. 

vairāk fiziskās aktivitātes -pārgājieni, laivošana, supošana- jauniešu interešu klubu 

atbalstīšana ar finansējumu , instruktoru piesaisti, 

Izveidot jauniešu padomi, kas sekotu notiekošajam novadā. 

Nodrošināt darbu 

Vairāk jaunu, interesantu projektu, kas ļautu ieinteresēt un aktīvi iesaistīt jauniešus to 

aktivitātēs. 

Nodrošināt aktīvās atpūtas vietas (veloceliņu, ziemā slēpošanas trasi).  

Ļoti gaidām konkrētus jauniešu priekšlikumus, pašvaldība ir atvērta ik vienam 

viedoklim, diskusijai un iniciatīvai.  
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6.pielikums  

Jauniešu atbildes uz aptaujas anketas 15. jautājumu 

 

Laime 

Lai būtu ar ko nodarboties un kur pavadīt brīvo laiku ar ģimeni. 

Pašam jābūt pozitīvam 

Dzīvesvieta, sakārtota apkārtējā vide un darba iespējas ar adekvātu atalgojumu nevis 

minimālo algu! 

Ķeguma novadā trūkst dažādas aktivitātes brīvdienās, ja citos novados tiek organizēti 

dažādi pasākumi, tad šeit nav nekā. 

Sakārtota vide, atbalsts no iestādēm/uzņēmumiem, draudzīga attieksme. 

Darbs, dzīvesvieta, atpūtas iespējas ar ģimeni, dažādi kursi, lai varētu pilnveidoties 

Daudz lielāka palīdzība no pieaugušajiem cilvēkiem. Nedaudz vairāk sporta aktivitāšu 

variantus skolas teritorijā. 

Tas, vai jaunietis ir laimīgs, nav atkarīgs no novada, bet gan no viņa paša. Jocīgs 

jautājums...  

Diez vai viņš te var būt laimīgs, varbūt vasaras periodā kad ir iespēja izmantot stadionu, 

pludmali. 

Noteikti vajag skeitparku atpakaļ. Pavasarī bija raksts, ka skeitparks tiks salabots, bet 

visu vasaru nekā. Šis īstenībā ir baigi bezjēdzīgs pasākums. Visiem jau ir skaidrs, ka 

pašvaldībai par jauniešiem ir pie vienas vietas. Jauniešiem īsti šeit nav iespējas 

attīstīties. Ir, jā visi tie ansambļi, pulciņi un vēl sazin kas. Bet tas ir ļoti, ļoti vājā līmenī. 

Te viņš nopietni neko nevarēs darīt un nevarēs kļūt par profesionāli. Es iesaku jaunietim 

mukt prom no Ķeguma. Lai brauc uz Latvijas lielajām pilsētām kur var sevi patiešām 

īstenot. Es pats nu jau gadu dzīvoju Rīgā un esmu ļoti daudz sasniedzis. Bet kā dibināt 

ģimeni Ķegums varētu būt laba vieta. Un šī aptauja ir ļoti nepārdomāta un briesmīga. 

Studentam šo ir grūti aizpildīt un atķeksēt sev piemērotāko. Izskatās, ka šis ir vairāk 

tendēts uz skolēniem. Nedomāju, ka šī aptauja kaut kam palīdzēs, izskatās, ka šis ir 

vienkārši uztaisīts ķeksīša pēc. Paldies, Jauku dienu! 

Vairāk pasākumu, kuros sevi varētu pierādīt. 

Pasākumi, atsaucīga skola 

Draugi, brīva laika aktivitātes, pasākumi, ēstuves 

Vairāk pasākumi un tikšanās ar slaveniem jauniešiem interesējošiem cilvēkiem 

Visi iepriekšējā jautājuma atbilžu varianti. 

Iespēja lietderīgi un labi pavadīt brīvo laiku, kā arī ja jaunietis ir darba meklējumos, tad 

piedāvāt palīdzību ar darba meklēšanu. 

Atkarīgs no katra indivīda 

Picērija 
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Labiekārtota vide, augsta līmeņa izglītības iespējas, kvalitatīvi izklaides un kultūras 

pasākumi.  

.  

Novada attīstība 

Veiksmīgs novads 

Viss kas tiek atzīmēts ar nav, nepietiek vai nepieejami 

Plašs jēdziens! 

Daudzas aktivitātes 

Interesantas aktivitātes vai pasākumi. 

Kādas interesantas aktivitātes jauniešiem 

Plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas, sakārtota vide, dzīvesvieta kuru var atļauties. 

Daudz aktivitātes, lai būtu ar ko nodarboties.  

Nekas īpašs 

Vairāk aktivitāšu 

Nometnes 

Jauki iedzīvotāji, lai ir ko darīt, lai būtu draugi 

Ģimene, draugi, jautrība un atbalsts 

Jāpiepilda lielāka daļa viņa velmju 

Lai puse no viņa vēlmēm piepildītas 

Nezinu 

Darba vietas, dzīves vieta tuvumā!  

Lai ir vieta un laiks, kurā satiktos un darītu lietas, kas vieno.  

Laimīga ģimene 

Jābūt ticībai, ka novads augs un būs sakārtots, it sevišķi novada ne centra daļa 

Es nezinu, katrs jaunietis ir atšķirīgs un man personīgi nav nekā tāda, kas mani varētu 

padarīt vēl laimīgāku. It kā pasākumi būtu jauki, bet zinu to, ka neviens uz tiem īsti 

neietu. 

Mobilitātes brīvība, kas ļauj jauniešiem droši un brīvi pārvietoties pa Ķegumu un uz 

kaimiņu pilsētām neatkarīgi no sabiedriskā transporta un auto neesamības. Skatu tornis 

kādā no Ķeguma kalniem. 

Brīvība no autocentriskas domāšanas 

Palīdzība no apkārtējiem 

Aktivitātes 

Vairāk darba iespējas un piepildīt viņa vēlmes ( pulciņi utt.) 
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Vairāk, ko šeit darīt. 

Atvieglinātas mācības  

Gribas spēks 

Pareizi sakārtota izglītības programma, iespēja iepazīt dažādas profesijas, beidzot 

salaboti ceļi, apgaismotas ielas, vairāk atpūtas un aktivitāšu vietas 

Normāli ceļi un vairāk veikali 

Daudz mīlestības 

Iespējas 

Atbalsts un interesantas aktivitātes 

Ja cilvēks nav laimīgs un neapmierināts, tad nepalīdzēs nekas, bet ja ir dzīvespriecīgs, 

tad viss ir kārtībā 

Plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas, sakopts novads.  

o 

Veselīga, sociāli labvēlīga vide, mājas, kurās atgriezties pēc darba, kurš ir Ķegumā vai 

vismaz tā novadā. 🙂 

Strukturēta kārtība, atsaucība no novada, ieinteresētība; nedrīkst ignorēt un aizmirst. 

Pienākumu izpilde, sakārtota infrastruktūra, atbalsts.  

Iniciatīva, vēlme darboties 

Skolā, kurā māca labi skolotāji.  

Vairāk darba daudzveidība 

Draugi 

Savs hats, kur prieks atgriezties 

Mīloši cilvēki 

Aktivitātes 

Dažādas iespējas attīstīties un augt 

Viss jau ir labi, nav vienīgi darba vietu. 

Visu kā nav 

Saticīga, saprotoša, veiksmīga ģimene 

Lai viņam nāktu pretī! 

Nauda, Ģimene, Dzīve. 

Draugi, daudz aktivitātes, labs kontakts  

Vieta kur pavadīt brīvo laiku 

Vairāk izklaides  

Es esmu pietiekami laimīga 

Draugi, daudz aktivitātes, labs kontakts  



 

Ķeguma novada pamatnostādnes darbam ar jaunatni 2019. – 2026.gadam 

 

67 

 

Daudz aktivitātes, sporta pulciņi 

Draugi , daudz aktivitātes 

Draugi , daudz aktivitātes 

Aktivitātes dažādas 

Sakopta daba 

Nezinu 

Nezinu 

Draugi 

dzīvoklis, ģimene  

Dzīvoklis, ģimene, darba vieta, izglītības iespējas, brīvā laika pavadīšanas iespējas 

Tas ir atkarīgs no katra paša, ko viņš vēlas. Bet noteikti, lai būtu laimīgs, nepieciešama 

dzīvesvieta, darbs ar labu atalgojumu, labi cilvēki. 

Aktīva kultūras dzīve, kurā piedalīties, sakārtota infrastruktūra un patstāvīga, labi 

atalgota darba vieta. 

Vairāk aktivitātes, kas iepriecina jauniešus 

Lai cilvēki palīdzētu viens otram 

Viss 

Jauniešiem patīk izklaidēties, tas nozīmē ka vajag vairāk pasākumus jauniešiem. Ļoti 

vajadzētu vairāk labi atmaksātas darba vietas arī jauniešiem no 15/16 gadu vecuma. 

 


