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Piedalās Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes locekļi:
1. Katrīna Leitāne
2. Inese Zlaugotne
3. Aija Eva Eļēna
4. Kalvis Grīnbergs
5. Lauma Vilciņa
6. Edgars Bajaruns
7. Rihards Rasnacis
8. Lote Katrīna Cērpa
Nepiedalās:
1. Jolanta Bimbere
2. Linda Ķuze
3. Ināra Paegle
4. Paula Luīze Biteniece
5. Rūdolfs Aleksandrs Strods
6. Gatis Konrads
7. Vita Beinerte
Sēdē piedalās arī:
1. Līga Sausiņa – Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
2. Inese Šubēvica – jaunatnes lietu eksperte, biedrības „Jaunatnes līderu koalīcija”
pārstāve
3. Vanesa Čeičiniece - Laurenču sākumskolas direktora vietniece audzināšanas jomā un
sākumskolas skolotāja
4. Laura Kindzule – Rīgas plānošanas reģiona jaunatnes lietu speciāliste

5. Aivis Grīnbergs – JIC „Mērķis” projektu vadītājs
Vada – Katrīna Leitāne
Protokolē – Katrīna Leitāne
Darba kārtība:
1) Siguldas jaunatnes politikas programmas 2019.-2021.gadam aprakstošās daļas un
sabiedriskās apspriedes laikā saņemto komentāru izvērtējums.

K.Leitāne informē, ka sabiedriskās apspriedes laikā ir saņemti 47 komentāri.
I.Šubēvica apliecina, ka salīdzinājumā ar citām pašvaldībām, kur notiek sabiedriskā
apspriede par jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, šis ir labs rādītājs un tas
liecina, ka sabiedrība ir ieinteresēta šī jautājuma aktualizēšanā un turpmākā attīstībā.
K.Leitāne informē, ka sabiedrības viedoklis, galvenokārt, saskan ar jau Padomē
apstiprinātajiem rīcības virzieniem. Sabiedrības viedoklis dalījies 2 jautājumos - par to,
vai veidot informācijas stendus jauniešiem novadā un par to, ka tiek piedāvāti pasākumi
īpaši jauniešiem, kas ir atgriezušies vai iebraukuši Latvijā no citām valstīm vai Latvijā
atrodas uz noteiktu laiku. Vairums no komentāriem satur pārdomātu un izsvērtu saturu,
kas liecina, ka respondents ir iedziļinājies jautājumā un vēlas konstruktīvi nodot
pašvaldībai savus ieteikumus. Novadnieki vēlējuši veiksmi un izdošanas ar iecerēto
jaunatnes jomā, aicina domāt par visu novadu kopumā nevis tikai Siguldas pilsētu, kā
arī atcerēties, ka jaunieši ir ar dažādu sociālo un ekonomisko bāzi, tāpēc būtiski domāt
par piedāvājumu, kas pieejams ikvienam. Citē dažus no citātiem:
Izbeigt ignorēt to jauniešu intereses, kas nenodarbojas ar intelektuālām aktivitātēm,
bet parastus Siguldas jauniešus, kas dzīvo šajā pilsētā – dodiet viņiem iespēju iemīlēt
savu pilsētu, nevis postīt vai pamest to.
Viss izklausās ļoti labi. Viss ir sīki, smalki sadalīts pa detaļām un skan lieliski. To visu
tikai tagad piepildīt!
Piedāvātie pasākumi lielākoties ir atbalstāmi, vērtīgi un pamatoti, lai vairotu Siguldas novada
jauniešu līdzdalību dažādās novada aktivitātēs. Īsti neredzu vajadzību veidot statiskus
informācijas stendus novadā - arī Siguldas novada jauniešu aptaujas rezultāti liecina, ka
jaunieši primāri informāciju gūst no medijiem, jo īpaši elektroniskajiem medijiem
(www.sigulda.lv, sociālie tīkli), kur informācija ir operatīvāk aktualizējama un nododama
mērķauditorijai; priekšlikums resursus veltīt tam, lai skolu mācību spēki kļūst par uzticamu un
aktīvu "ruporu", kas informē par jaunatnes iesaistes jautājumiem. Būtīski šajā rīcības virzienā
akcentēt, ka Siguldas novada jauniešu interešu pārstāvniecībā jāveido, piedaloties VISU
novada teritoriju (pilsētas un pagastu) jauniešiem.
Dotējiet jauniešiem nerentablās dienās kaut vai to pašu „fatbaiku” nomu par brīvu pirmajiem
20, kas sakops un nofotogrāfēs kādu pilsētas daļu… nezinu, domājiet par to, kas jauniešus
interesē, nevis par to, kas gudri skan, bet ir pilnīgi vienalga parastam jaunietim…
Svarīgi būtu veidot iekļaujošu sadarbību pamatlīmenī, lai Siguldas pilsētas un pagastu jaunieši
darbojas vienotu aktivitāšu ietvaros, nevis atsevišķi atbalstīt ārpus Siguldas pilsētas dzīvojošos
jauniešus. Nozīmīgi jau pamatskolas līmenī iedibināt tradicionālus pasākumus, kur satiekas
(ne tikai kā dalībnieki, bet arī organizatori) pilsētas un pagastu jaunieši, piem., Siguldas
novada jauniešu futbola/orientēšanās/slēpošanas/tautas bumbas/u.c. kauss; novada
kultūrvēsturiski izzinošas ekspedīcijas. Pretējā gadījumā, pastāv situācija, ka pašpietiekamie
Siguldas pilsētas jaunieši vidusskolas/ģimnāzijas laikā nelabprāt vai arī ļoti rezervēti ir gatavi
pieņemt tos skolas biedrus, kas nāk no novada lauku teritorijām.
Vitāli svarīgi – dot jaunietim vasarā legāli nopelnīt un paralēli radināt pie darba, īpaši svarīgi
tas ir biezo bērniem, lai redz, kā nauda pelnās – ar visām četrām par iniciatīvu par jauniešu
vasaras darbiem; patika jaunietis, kas izdomāja saldējuma ratiņus iedzīt estrādē karstā dienā
– dome par tādām lietām nedomā, labi, ja ūdenskrāns ir sataisīts, bet puika notirgoja gada
normu trīs stundās, rinda pa visām pilsdrupām stāvēja…

Stipendiju programma vēlama profesijām, kas visvairāk nepieciešamas un trūkst-piemēram,
sociālais darbs.
Stipendiju programma laba lieta, manuprāt, nav vienkārši organizējama un vadāma.
Priekšlikums izvērtēt, kādas varētu būt sadarbības iespējas ar augstāko mācību iestāžu
studentu biznesa inkubatoriem (LU, RTU, RISEBA) uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu
īstenošanā. Izvērtēt iespēju veidot novada pieredzējušo uzņēmēju mentoru/biznesa eņģeļu tīklu,
kas sniegtu atbalstu un iedvesmotu jaunos uzņēmējus. Īsti nav saprotams, kādi ir apsvērumi
iekļaut šajā rīcības virzienā pasākumu veidot stipendiju programmu jauniešiem – vai tie būs
jaunieši, kas būs uzsākuši savu uzņēmējdarbības projektu un studēs ar uzņēmējdarbību saistītā
studiju virzienā?
Vēl vajadzētu sabiedrības līmenī celt atbildības sajutu un līdzdalību pret riskantām jauniešu
aktivitātēm (alkohols, narkotikas, smēķēšana) – veidot akcijas un eksperimentus par to, kur un
cik viegli/grūti jaunietim zem 18 ir iespēja tikt pie šī. Veicināt sadarbību starp skolām.
Iesaistiet visus Siguldas jauniešus – ne tikai izredzētos un zilzeķes – bet bosikus un kautrīgos –
Sigulda ir mājas mums visiem, katrs jaunietis mums ir dārgs!
Stāstīt, iepazīstināt ar JIC "Mērķis" darbību ārpus Siguldas pilsētas, piemēram, More, Allaži
Rīcības plāns kopumā ļoti uzteicams. Labas idejas. Taču prasīs lielu darbu. Daži programmas
punkti izplūduši. Droši vien konkrētāki būs programmas realizēšanas uzdevumi (soļi). Lai
pietiek spēka iekustināt jauniešus un savstarpējas atsaucības! Veiksmi!

L.Sausiņa uzsver, ka attiecībā uz informāciju, jautājums ir par to, ka nepieciešams
informāciju savlaicīgi radīt. Dzīvojamais fonds jaunajām ģimenēm ir pašvaldības
darāmo darbu sarakstā kā viens no svarīgākajiem. Par kultūras dzīvi nepieciešams
uzaicināt jauno Siguldas novada Kultūras centra vadītāju Mārtiņu Eihi, lai pārrunātu
kultūras piedāvājumu jauniešu auditorijai.
L.Vilciņa piebilst, ka būtiski domāt par piedāvājumu 18+ jauniešiem, jo vairums no
studentiem nebrauc uz Siguldu brīvdienās, jo nav vietas, kur satikties un būt kopā. Tad
vajag radīt šādu vietu vai arī vismaz Mērķi (JIC „Mērķis”) uztaisīt par modernāku.
L.Sausiņa norāda, ka moderns JIC „Mērķis” būtu tāds, kurš, pirmkārt, ir interaktīvs,
tātad dodas pie jauniešiem uz skolām, veido komunikāciju, prezentē sevi un piesaista,
otrkārt, kļūst par vietu, kur jauniešiem tikties.
E.Bajaruns uzsver, ka programmas aprakstošajā daļā būtiski iekļaut datus, kas balstīti
uz aptauju un pieejamiem statistikas datiem, jo tam ir jābūt argumentācijas pamatā, kad
programma tiks prezentēta pašvaldības deputātiem.
K.Grīnbergs piebilst, ka ir nepieciešams saprast, kur jaunieši iegūst informāciju, kur
to atrod un kur uzzina jaunumus. Šī brīža tendences komunikācijā liecina, ka jaunieši
izmanto WhatsApp grupas, lai apmainītos ar informāciju un, ka, galvenokārt, šī
informācijas iegūšana notiek internetā. Tāpēc jāspēj radīt informācijas kanāls, kas
jauniešiem ir pieejams, saprotams un uz ko jaunieši paļaujas kā uz informācijas ieguves
avotu.

K.Leitāne uzsāk diskusiju par stipendiju programmu jauniešiem, tādējādi uzturot
saikni ar jauniešiem un veicinot viņu atgriešanos novadā, lai šeit veidotu uzņēmumus,
savas ģimenes un pavadītu savu brīvo laiku. Papildus iepriekš minētajam, stāsta no
pieredzes, ka Edinburgas universitāte uztur 5 gadus attiecības ar saviem absolventiem,
lai saprastu, ko viņi dara, kur atrodas, kādā specialitātē strādā utt., tādējādi sniedzot
atbalstu arī pašvaldībai, lai tā spētu plānot un veidot gudri savu stratēģiju attiecībā uz
jaunatni. Tāpēc arī Siguldas novada pašvaldībai būtu jāveido sava jaunatnes politika uz
analītiskiem datiem, jo tas ir priekšnosacījums veiksmīgai jomas politikas attīstībai.
2) Siguldas jaunatnes politikas programmas 2019.–2021.gadam Rīcības virzienu
budžeta plānošana;
K.Leitāne skaidro, ka šis ir indikatīvais finansējums, kas var mainīties, tomēr ir svarīgi
paredzēt nepieciešamo finansējumu, lai spētu nodrošināt jaunatnes jomas attīstību
novadā. Par budžetu turpmākas sarunas tiek plānotas Izglītības un kultūras komitejas
sēdē, kā arī Finanšu komitejā pirms programma tiks apstiprināta Siguldas novada
pašvaldības domes sēde. Atsevišķas aktivitātes jau ir iekļautas Siguldas novada
Attīstības programmā 2018.–2024.gadam, kā arī vairums no aktivitātēm ir iespējams
īstenot, piesaistot dažādu projektu finansējumu.
3) Informatīvs jautājums par jūnijā uzsākto Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts
programmas 2018.gadam projektu „Mobils darbs ar jaunatni ārpus Siguldas pilsētas
centra – izstrāde un pilotēšana” un potenciālo sadarbības projektu attīstība, kas izriet no
dalības Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstītajiem mācību
pasākumiem.
K.Leitāne informē par jūnijā uzsākto projektu ar mērķi izstrādāt aktivitāšu plānu
darbam ar jauniešiem pagastos.
L.Kindzule uzsver, ka arī viņai, kā bijušajai Mores pamatskolas skolniecei un kā
jaunietei ir pietrūkušas aktivitātes un darbs ar jaunatni kopumā, tāpēc izsaka atzinību
par konkrētā projekta aizsākumu un vēl veiksmes.
Padome nolemj:
1. atbalstīt Siguldas novada Siguldas novada Jaunatnes politikas programmas
2019.–2021.gadam rīcības virzieni projekta virzību uz Izglītības un kultūras
komitejas sēde 11.jūlijā;
2. padome nolemj, ka nākamā tikšanās tiks izsludināta augustā, pirms tam
precizējot datumu un laiku, Padomes locekļiem savstarpēji vienojoties
elektroniski.
Sēde slēgta plkst.19.49
Sēdes vadītājs:

Katrīna Leitāne

Protokolists:

Katrīna Leitāne

