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2012.gadā ir izstrādāts jaunatnes politikas īstenošanas indekss, kas ļauj
sistemātiski un konceptuāli apkopot un izvērtēt jaunatnes politikas
ietekmes un rezultātus noteiktās jauniešu dzīves jomās. Tas nodrošina iespēju pēc vienotiem parametriem novērtēt jaunatnes politikas
īstenošanas procesu gan Latvijā kopumā, gan katrā pašvaldībā atsevišķi.
Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa izmantošana sniedz plašu
ieskatu jaunatnes ikdienā, norādot uz pašreizējo jaunatnes situāciju
valstī. Savukārt ilgtermiņā sniedz iespējas izvērtēt jaunatnes politikas
ietekmes sfēras un rezultātu izmaiņas, un tas ļaus izstrādāt risinājumus
jaunatnes situācijas uzlabošanai.
2013.gada vasarā tika rīkots LR Izglītības un zinātnes ministrijas atklātais
projektu konkurss „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes
politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes
novērtēšanai”, sniedzot iespēju pašvaldībām realizēt jaunatnes politikas īstenošanas indeksa noteikšanu.
Pētījuma izstrāde un realizācija jaunatnes politikas īstenošanas indeksa
noteikšanai Balvu novada pašvaldībā tika veikta LR Izglītības un zinātnes
ministrijas projekta „Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Balvu
novada jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” ietvaros.

CIK?

Balvu novadā pavisam kopā dzīvo 1666 jaunieši1 (7-18 gadi). No tiem
gandrīz puse dzīvo Balvu pilsētā. Salīdzinot pagastus vislielākais jauniešu
skaits ir Kubulu pagastā, vismazākais Lazdulejas pagastā.
Balvu novadā jaunatnes politiku īsteno Balvu Bērnu un jauniešu centrs.
2012.gadā Bērnu un jauniešu centri izveidoti arī novada pagastu centros.
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PMLP dati uz 01.01.2013.

KAS IR JAUNATNES POLITIKAS
ĪSTENOŠANAS INDEKSS?

JAUNATNES POLITIKAS ĪSTENOŠANAS
INDEKSS: BALVU NOVADS UN LATVIJA

Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa mērķis ir noskaidrot dažādu
jaunatnes politikas aspektu ietekmi uz jauniešu dzīvi un pašvērtējumu, īpaši pievēršoties Jaunatnes likumā definētajiem vienlīdzības,
līdzdalības un jauniešu interešu ievērošanas principiem.
Kopumā indekss ir skaitliski izteikts, matemātisks aprēķināts rādītājs,
kurš visaptveroši atbild uz jautājumu: kā jaunieši novērtē savas iegūtās
prasmes, vēlmes un dažādu iespēju pieejamību, sagatavojoties patstāvīgai un kvalitatīvai dzīvei sabiedrībā?
Indeksu veido vērtējums sekojošās dimensijās - izglītība un apmācība,
līdzdalība, brīvprātīgais darbs, jaunrade un kultūra, nodarbinātība un
uzņēmējdarbība, veselības aizsardzība un labklājība, sociālā iekļaušana, jaunatne un pasaule. Katra no indeksa dimensijām atbild uz konkrētu jautājumu, kas ļauj indeksa vērtējumus analizēt ne tikai kopumā, bet
arī par katru dimensiju atsevišķi, kā arī nodrošina ērtāku indeksa rezultātu salīdzināšanu gan dažādu teritoriālu vienību vidū, gan laika gaitā.

Indeksa kopējais rādītājs1 Balvu novada jauniešu vidū ir 41 punkts
no 100 punktiem. Tas ir zemāks kā Latvijas kopējais indeksa rādītājs,
kas ir 51 punkts. Tas nozīmē, ka kopumā Balvu novada jaunieši, savas
iegūtās prasmes, vēlmes un dažādu iespēju pieejamību, sagatavojoties
patstāvīgai un kvalitatīvai dzīvei sabiedrībā vērtē zemāk kā Latvijā
vidēji. Lai arī vērtējums novadā ir ievērojami zemāks kā valstī, tomēr
tas tāpat kā Latvijas rādītājs ir uzskatāms par vidēju novērtējumu. Gan
Balvu novadā, gan Latvijā kopumā jaunatnes politikas īstenošanai ir
jāpievērš liela uzmanība, jo neviens no politikas dimensiju rādītājiem
nav sasniedzis 81 punktu, kas saskaņā ar metodoloģiju ir uzskatāms par
augstu rādītāju un norādītu uz ļoti labvēlīgu un vēlamu situāciju.

1
Kopējais indeksa rādītājs tiek iegūts, aprēķinot visu 8 politikas dimensiju vidējo, t.i., saskaitot
visu 8 dimensiju rezultāta rādītājus, un iegūto rezultātu izdalot ar kopējo dimensiju skaitu.

DIMENSIJAS
Veselības aizsardzība un labklājība
„Kāds ir vispārējais jauniešu fiziskās veselības un labklājības līmenis?”
Saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem šajā jomā Balvu novada pētījumā
iegūts visaugstākais vērtējums. Indekss 63 punkti no 100 ir uzskatāms
par drīzāk augstu vērtējumu. Šī rādītāja interpretācija ļauj apgalvot, ka
Balvu novada jauniešu pašnovērtējums savas dzīves kvalitātei un veselībai, kā arī fizisko aktivitāšu līmenim ir pietiekami pozitīvs.
Brīvprātīgais darbs
„Cik lielā mērā jaunieši ir ieinteresēti brīvprātīgā darba veikšanā?”.
Dimensija ir novērtēta ar 53 punktiem no 100, kas atbilst vidējam
rezultātam. Tas parāda, ka Balvu novada jauniešiem ir interese par
brīvprātīgā darba veikšanu, vai arī viņiem jau ir šāda darba veikšanas
pieredze.
Izglītība un apmācība
„Kādas ir jauniešu iespējas iegūt viņiem vēlamu izglītības un apmācības
pakalpojumu apmēru?”.
Jomas novērtējums Balvu novada pašvaldībā ir 51 punkts no 100. Šī
joma atbilst vidējam novērtējumam. Indekss norāda, ka jaunieši savas izglītības un dažādas neformālās izglītības iegūšanas iespējas vērtē
viduvēji.

Nodarbinātība un uzņēmējdarbība
„Kā jaunieši novērtē savu iegūto prasmju kvalitāti saistībā ar iekļaušanos
darba tirgū?”.
Dimensijai ir sniegts vidējs vērtējums. Tā ir novērtēta ar 44 punktiem
no 100 maksimāli iespējamiem. Indeksa vērtējums šajā dimensijā
parāda, ka jaunieši vidēji novērtē savu iegūto prasmju kvalitāti saistībā
ar paredzamo iekļaušanos darba tirgū un ka jaunieši izsaka vēlmi
pievērsties uzņēmējdarbībai nākotnē.
Jaunrade un kultūra
„Cik aktīvi ir jaunieši, iesaistoties dažādās kultūras aktivitātēs?”.
Politikas joma ir novērtēta ar 38 punktiem no 100 un atbilst drīzāk
zemam novērtējumam. Tas nozīmē, ka Balvu novada pašvaldības jaunieši uzskata, ka viņu iespējas un vēlme iesaistīties un izmantot dažādus kultūras pakalpojumus ir zema.
Sociālā iekļaušana
„Kāda ir jauniešu pašizjūta apkārtējā sociālajā vidē?”.
Dimensija ir tikusi novērtēta ar 30 punktiem no 100, kas ir uzskatāms, kā
drīzāk zems novērtējums. Rādītājs atklāj, ka jauniešu pašizjūta apkārtējā sociālajā vidē, kas ir saistīta ar uzticības līmeni citiem cilvēkiem un
iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu dažādos sociālajos līmeņos,
ir zema.

Līdzdalība
„Cik aktīvi ir jaunieši kopumā un kādi līdzdalības veidi ir jauniešiem
aktuālākie?”
Balvu jauniešu vidū viena no viszemāk vērtētajām dimensijām ir
„Līdzdalība”. Dimensijai sniegtais vērtējums ir 26 punkti, kas arī atbilst
drīzāk zemam novērtējumam. Tas norāda, ka Balvu novada jauniešu
aktivitāte kopumā nav pārāk augsta, un nozīmīga daļa līdzdalības veidu
jauniešiem vispār nav svarīgi.
Jaunatne un pasaule
„Kā jaunieši izjūt savas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu un cik lielā
mērā jaunieši aktīvi interesējas par dažāda līmeņa notikumiem?”
Viszemāk ir novērtētā jaunatnes politikas – tikai ar 24 punktiem no 100
maksimāli iespējamiem. Šis pētījuma kritērijs parāda, ka Balvu novada
jauniešu vidū ir drīzāk zems novērtējums savām iespējām ietekmēt jauniešu ikdienā un sadzīvē nozīmīgu jautājumu izlemšanu dažādos valsts
un pašvaldības līmeņos. Vienlaicīgi šī dimensija arī norāda uz samērā
zemo jauniešu interesi par notikumiem dažāda līmeņa teritoriālajās
vienībās, piemēram, savā dzīvesvietā, reģionā, Latvijā, Eiropā vai citur
pasaulē. Kopumā dimensijas vērtējums ir uzskatāms par ievērojami
zemāku kā vidējais indeksa rādītājs novadā.

JAUNIEŠU BIEDRĪBAS NOVADĀ
Balvu novada aktīvākie jaunieši ir nodibinājuši vairākas biedrības un
organizācijas, kuru darbībā aicināti iesaistīties visi interesenti. Raibais
kaķis (Balvi), BBJC biedrība Kalmārs (Balvi), jauniešu biedrība Septiņpadsmit (Balvi), Aktīvo un radošo jauniešu biedrība Spiļka (Bērzpils),
Jauniešu organizācija Dynamite (Briežuciems). Jaunieši aktīvi piedalās
dažādu pasākumu organizēšanā, realizē savas idejas dažādos projektos, tādējādi padarot krāsaināku ikdienu gan sev, gan pārējiem novada
iedzīvotājiem.

PIEPILDI SAVAS IDEJAS!

AKTĪVO UN RADOŠO JAUNIEŠU BIEDRĪBAS
SPIĻKA
Mēs esam atraktīva biedrība, kas kopīgi ar Bērzpils pagasta pārvaldi organizē vides sakopšanas, kultūras, sporta, dažādu brīvā laika pavadīšanas
pasākumu aktivitātes visām paaudzēm. Iestudējam skečus, organizējam
dažāda veida pasākumus kā arī piedalāmies citu organizāciju rīkotajos
pasākumos. Katru gadu organizējam lāpu gājienu valsts svētku priekšvakarā, sporta pasākumus, ar saviem priekšnesumiem uzstājamies
''Popielās'' gan Balvu novadā, gan ārpus tā. Katru gadu pagasta pasākumā „Dziesma Bērzpilij” piedalāmies ar teatrālu uzvedumumu. Organizējam kāzu vārtus jaunlaulātajiem, kā arī saglabājam senču tradīcijas,
Ziemassvētkos ejot ķekatās!
Adrese: Ceriņi, Beļauski, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

MĀJĀS GARLAICĪGI? NĀC PIE MUMS!

JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJA DYNAMITE
Mēs esam Briežuciema pagasta aktīvākie jaunieši. Organizējam dažādas
sportiskas aktivitātes, esam izveidojuši ciešu sadarbību ar tautas namu,
organizējam un vadam kultūras pasākumus. Jau vairākus gadus darbojamies kopā ar pamatskolas speciālistiem – strādājam kā brīvprātīgie
skolas rīkotajās nometnēs, darbojamies radošajās darbnīcās. Rīkojam
arī labdarības akcijas.
Ja vēlies piedalīties pagasta sabiedriskajās aktivitātēs, lietderīgi pavadīt
brīvo laiku un darīt labus darbus, NĀC MŪSU PULKĀ!
Adrese: Dīķmalas, Briežuciems, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595

PIEPILDI SAVAS IDEJAS!

BBJC BIEDRĪBA KALMĀRS
Mēs esam jauniešu domubiedru grupa, kas darbojas Balvu Bērnu un
Jauniešu centrā. Ekskursijas, pasākumi, burziņi, zināšanas... kopā mēs
cenšamies īstenot visas trakās idejas, kas ienāk prātā. Darbojoties pie
mums gūsi jaunu pieredzi, jaunus draugus un uzlabosi savas komunikācijas spējas.
Adrese: Brīvības iela 48, Balvi, Balvu nov., LV-4501

SATIEC DRAUGUS!

RAIBAIS KAĶIS
Mēs esam aktīvi, kreatīvi, draudzīgi un zināt griboši jaunieši. Savas
iegūtās zināšanas neturam zem pūra, bet labprāt dalāmies arī ar citiem,
rīkojot dažādus seminārus. Ar savu darbību cenšamies ne tikai pierādīt
un parādīt sevi, bet iesaistīt un mudināt uz labiem darbiem arī citus
Balvu novada jauniešus, jo tikai kopā ar citiem spējam savu pilsētu padarīt krāšņāku un aizraujošāku.
Adrese: Teātra iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501

BŪSIM RADOŠI!

BIEDRĪBA abi A
Mēs esam jaunieši, kuriem ir svarīga jauniešu integrācija Balvu un Latvijas attīstības procesos. Organizējam sporta un kultūras pasākumus
dažādām bērnu un jauniešu vecuma grupām, informējam par bērnu un jauniešu interešu un talantu attīstīšanas iespējām kā arī darām
daudz ko citu! Mums un ar mums ir interesanti!
Adrese: Brīvības iela 102, Balvi, Balvu nov., LV-4501

VEIDOSIM SAVU IKDIENU PAŠI!

BIEDRĪBA SEPTIŅPADSMIT
Mēs esam Balvu Valsts ģimnāzijas aktīvākie jaunieši un ģimnāzijas absolventi, kuri aktīvi darbojas starptautiskajā jauniešu pašizaugsmes programmā AWARD, veido zinātniski pētnieciskos darbus, raksta projektus un
piedalās starptautiskās nometnēs Somijā, Vācijā, veic brīvprātīgo darbu.
Mēs ievērojam un popularizējam veselīgu dzīvesveidu, nelietojam alkoholu un citas apreibinošas vielas.
Adrese: Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501

BŪSIM INTELIĢENTI UN VESELĪGI!

Lielākais tradicionālais pasākums, kuru ik gadu rīko Balvu bērnu un
jauniešu centrs ir „Jauniešu balva”. Pasākums veltīts gada aktīvākajiem,
čaklākajiem, radošākajiem un sportiskākajiem jauniešiem. Jaunieši tiek
godināti piešķirot balvas dažādās nominācijās kā arī tiek izvēlēts Gada
jaunietis.
Otrais lielākais pasākums ko rīko BBJC ir „Starpnovadu Bērnu un jauniešu radošais festivāls”, kur piedalās Rugāju, Baltinavas, Viļakas un Balvu novadu visradošākie bērni un jaunieši. Tradicionāli bērni un jaunieši
dodas svētku gājienā pārstāvot savu novadu, pagastu, kolektīvu. Dienas
noslēgumā Balvu pilsētas parkā notiek svētku koncerts, kurā uzstājas gan
skolu kori, tautu deju kolektīvi, Balvu mūzikas skolas orķestris, gan mūsdienu deju grupas. Festivāls ir atskaites punkts iepriekšējam gadam.
Ziemas viducī visi gan lieli, gan mazi tiek aicināti piedalīties aktīvā un
atraktīvā pasākumā „Slīdonis”. Dalībniekiem ir jāizgatavo netradicionāli slīdmodeļi un ar tiem jāpiedalās nobraucienā no kalna un dažādās
stafetēs.

BALVU BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS (BBJC)
Ko zēniem un meitenēm darīt, kad mācību stundas beigušās, bet
priekšā vēl viss vakara cēliens? Viena no iespējām, kā piepildīt brīvo
laiku, ir interešu izglītības piedāvājums. Jau pats nosaukums "interešu
izglītība" vedina domāt, ka iespējams atrast nodarbi pēc savām interesēm un spējām.
Bērniem un jauniešiem BBJC piedāvā apmeklēt dažādus pulciņus
un nodarbības. Ir iespēja apgūt mūsdienu dejas deju studijā Di-dancers, skaistumkopšanas prasmes, angļu valodu, elektroniku, ģitārspēli,
kokapstrādi, darboties improvizācijas teātrī, rokdarbu pulciņā Čaklie pirkstiņi, darboties brīvā laika centrā un iesaistīties jauniešu NVO
Kalmārs darbībā un rīkotajās aktivitātēs. Centrā darbojas mūsdienīgi un
radoši speciālisti, tiek realizētas idejas un ieceres! Katru gadu BBJC rīko
nometnes bērniem un jauniešiem, pieredzes apmaiņas braucienus uz
dažādām iestādēm, uzņēmumiem, ekskursijas kā arī daudz un dažādas
tematiskās aktivitātes un pasākumus.

KOPĀ JAUTRĀK!

JAUNIEŠU CENTRI UN SANĀKŠANAS VIETAS
BALVU NOVADĀ
Balvu pilsēta

Balvu Bērnu un jauniešu centrs,
Brīvības iela 48, Balvi, LV-4501
Darba laiks: P-C 9:00-19:00, Pk 9:00-18:00

Kubulu pagasts

Stacijas pamatskolas sporta zāle,
Skolas iela 12, Balvu stacija
Darba laiks: O; Pk 19:00-21:00

Balvu pagasts

Sporta centrs,
„Saulstari”, Naudaskalns
Darba laiks: O; C 18:00-21:00

Krišjāņu pagasts

Tautas nams, Jaunatnes iela 2, Krišjāņi
Darba laiks: vienojoties ar kultūras darba organizatori

Bērzkalnes pagasts Kultūras nams, Ūdru iela 1, Bērzkalne
Darba laiks: O; C 17.00 -20.00
Rubeņu saieta nams, Rubeņi
Darba laiks: P: 17:00-20:00
Bērzpils pagasts

Bērzpils vidusskolas sporta zāle,
Dārza iela 12, Bērzpils
Darba laiks: P-C: 19:00-21:00, Pk: 18:00-22:00
S-Sv: vienojoties ar pagasta sporta darba
organizatoru

Lazdulejas pagasts Saieta nams, Egļuciems
Darba laiks: P: 17:00-19:00, T: 14:00-17:00,
C: 19:00-21:00
Tilžas pagasts

Tilžas vidusskolas sporta zāle, Raiņa iela 15,
Tilža
Darba laiks: P, T, Pk, S: 18:00-21:00

Vīksnas pagasts

Jauniešu biedrība VIKO, „Mieriņi”, Vīksna
Darba laiks: vienojoties ar kultūras darba organizatori

Saieta nams, Dārza iela 25, Bērzpils
Darba laiks: vienojoties ar pagasta kutūras
pasākumu organizatoru
Briežuciema pagasts

Tautas nams, Briežuciems
Darba laiks: vienojoties ar pagasta kutūras
pasākumu organizatoru

Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles sporta zāle,
Vīksna
Darba laiks: O, C, P: 16:00-21:00
Pārējās dienās: vienojoties ar sporta metodiķi
Vectilžas pagasts

Sporta un atpūtas centrs, Sporta iela, Vectilža
Darba laiks: O, C vienojoties ar kultūras darba
organizatori

Brošūra izveidota projekta „Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Balvu novada jauniešu dzīves
kvalitātes novērtēšanai” ietvaros
Finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija
Izdevumu sagatavoja Balvu novada pašvaldība

