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Terminu un saīsinājumu skaidrojums
Darbs ar jaunatni – uz jaunatni vērsas rīcības kopums, ietverot jaunatnes aktivitātes, kas
nodrošina iespējas jauniešu attīstībai un integrācijai sabiedrībā un kuras veic jaunatnes
politikas īstenošanā iesaistītās personas un jaunatnes darbinieki.
Interešu izglītība - Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju
īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības, kā arī saturīga brīvā laika
ārpus formālās izglītības pavadīšanas iespēja, 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.
Jaunatne – demogrāfiskā iedzīvotāju grupa vecumā no 15 līdz 25 gadiem.
Jaunatnes lietu speciālists, jaunatnes darbinieks – speciālists, kurš atbilstoši savai
profesionālajai kompetencei sekmē jauniešu attīstību un integrāciju sabiedrībā notiekošajos
procesos.
Jaunatnes politika – uz sadarbību balstīta valsts un pašvaldību institūciju, jaunatnes
organizāciju un jauniešus pārstāvošo organizāciju mērķtiecīga darbība, kas sekmē jauniešu
vajadzībām atbilstošu pakalpojumu un mehānismu veidošanos, kas vērsti uz labvēlīgas vides
radīšanu jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai un kuras mērķis
ir jauniešu integrācija sabiedrības dzīvē.
Jauniešu brīvprātīgais darbs – bez atlīdzības darbs (arī pakalpojumu sniegšana), ko veic
jaunietis, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās (Biedrību un nodibinājumu likums).
Jauniešu līdzdalība – auniešiem ir tiesības piedalīties jaunatnes politikas izstrādē un
īstenošanā, lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarboties dažādās sabiedriskās aktivitātēs,
organizācijās un pasākumos (Jaunatnes likuma 7.pants)
Jauniešu organizācija – organizācija, kas veic darbu ar jaunatni: jauniešu biedrība vai to
apvienība, jauniešu neformālā grupa, skolēnu pašpārvalde vai to apvienība, studentu
pašpārvalde vai to apvienība, jauniešu politiskā organizācija vai to apvienība.
Jaunietis – persona vecumā no 15 līdz 25 gadiem.
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.
Lietotie saīsinājumi:
BJIC – bērnu un jauniešu interešu centrs
ES – Eiropas Savienība
LR – Latvijas Republika
NVA – Nodarbinātības Valsts Aģentūra
NVO – nevalstiskās organizācijas
ZNJLKP – Zilupes novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome
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ZNJP – Zilupes novada jauniešu padome
JSPA – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
ZND –Zilupes novada dome
JO – jauniešu organizācijas
IG – interešu grupas
SP – skolēnu pašpārvalde
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Ievads
Jaunatne ir tā sabiedrības daļa, uz kuru balstās mūsu sabiedrības nākotne. Mūsu
sabiedrības attīstība ir atkarīga no tā, ko šodien dosim mūsu jaunatnei un cik pilnvērtīgi,
radoši ļausim tai augt un attīstīties.
Mūsdienu sabiedrības un izglītības

uzdevums ir attīstīt un pilnveidot ne tikai

jauniešu, nākamās paaudzes intelektuālo līmeni, bet arī vienlīdz nozīmīgi tiek uzskatīti
uzdevumi attieksmju un prasmju jomā, akcentējot vispārīgās dzīvesdarbībai nepieciešamās
prasmes jeb dzīvesprasmes.
Svarīgākās dzīvesdarbībai nepieciešamās prasmes: prasme uzņemties atbildību,
izprast un kontrolēt savas emocijas, sadarboties ar citiem cilvēkiem, kritiski un radoši domāt,
risināt problēmas, plānot un organizēt savu brīvo laiku.
Šīs prasmes ir priekšnoteikums, lai katrs varētu pielāgoties pārmaiņām sabiedrībā,
konkurēt darba tirgū, veidot veiksmīgas attiecības ar cilvēkiem, būt aktīvs sabiedriskās
dzīves dalībnieks.
Saskaņā ar LR Jaunatnes likuma 5. pantu „pašvaldība, pildot savas funkcijas,
piedalās valsts jaunatnes politikas īstenošanā”. Vienlaikus pašvaldībām ir noteiktas tiesības
„izstrādāt arī vietējā līmeņa dokumentus jaunatnes politikas jomā” un „izveidot institucionālu
sistēmu, lai nodrošinātu darbu ar jaunatni. 2011. gada janvārī Zilupes novadā tika uzsākta šī
likuma izpilde. Tika izveidota jauna amata vienību – jaunatnes lietu speciālists, kurš uzsāka
savu darbu 2011. gada aprīlī. Un 2011. gadā 1. augustā nodibināts Bērnu un jauniešu interešu
centrs „Zilupe”.
2014. gadā tika uzsākta jaunatnes politikas attīstības stratēģijas plānošana un
izstrāde. Stratēģijas mērķis ir sekmēt teritorijas ilgtspējīgu un stabilu attīstību saskaņā ar
valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām politikām un
prioritātēm.
Zilupes novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija ir pirmais jaunatnes politikas
plānošanas dokuments novadā un tas nepieciešams, lai noteiktu attīstības prioritātes un
rīcības virzienus turpmākajiem 5 gadiem jaunatnes politikas jomā.
Attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar Zilupes novada attīstības programmas
virzieniem, Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009. - 2018. gadam.
Zilupes novada jaunatnes politikas stratēģija ir jaunatnes darba plānošanas dokuments
Zilupes novadā, kas vērsts uz darba kvalitātes uzlabošanu saistībā ar darbu ar jaunatni.
Zilupes novada jaunatnes politikas stratēģija tiek balstīta uz sešām jomām:
1) līdzdalība;
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2) informētība;
3) neformālā un interešu izglītība;
4) brīvais laiks;
5) veselība un drošība;
6) nodarbinātība.
Zilupes novada jaunatnes politikas stratēģijas uzdevumi ir:
1. Definēt pašvaldības mērķus jaunatnes jautājumos, kā arī noteikt prioritātes jaunatnes lietās.
2. Radīt pamatojumu papildu līdzekļu piesaistei no valsts institūcijām, Eiropas Savienības
struktūrām, kā arī dažādiem fondiem jaunatnes jautājumu risināšanai Zilupes novadā.
3. Veicināt atbalsta sistēmu jaunatnes saturīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām .
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Zilupes novada jaunatnes politikas stratēģijas nepieciešamības
pamatojums
Latvijas Jaunatnes likumā ir noteikta pašvaldības kompetence jaunatnes politikas
jomā – pašvaldība piedalās valsts jaunatnes politikas īstenošanā, tās uzdevums ir izstrādāt
vietēja līmeņa dokumentus jaunatnes politikas jomā. Savukārt, Latvijas Jaunatnes politikas
pamatnostādnēs 2009.- 2018.gadam uzsvērts, ka jaunatnes politikas mērķis ir nodrošināt
jauniešiem efektīvu pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes
jaunieša personības attīstībai un attīstot pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu
pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū un pāreju pieaugušo statusā.
Līdz ar to ir nepieciešams:
1. Plānveidīga darba organizācija jauniešu jautājumu risināšanā, kura sekmētu sadarbību ar
dažādiem partneriem un veicinātu resursu efektīvu izmantošanu.
2. Ikvienam jaunietim ir nepieciešami skaidri definēti principi dzīves kvalitātes uzlabošanai.
3. Jāsekmē jauniešu līdzdalība valsts un pašvaldības aktuālo jautājumu risināšanā.
Lai nodrošinātu mērķtiecīgu, ilgspējīgu un atbilstošu jauniešu vajadzībām un
iespējām darbu ar jauniešiem Zilupes novadā, kā arī veidotu sabiedrības izpratni par
jaunatnes politiku, 2014.gadā tika uzsākts darbs pie Zilupes novada jaunatnes politikas
attīstības stratēģijas izveides.
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Zilupes novada jaunatnes politikas vīzija, prioritātes, mērķi un
uzdevumi.

Vīzija:
Jaunatne – kā viens no nozīmīgākajiem pašvaldības resursiem, kuriem ir pietiekami daudz
iespēju attīstīties, lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, iegūt izglītību un darbu. Jaunieši, kas
paši vēlas iesaistīties lēmumu pieņemšanā, kas paši veido sav draudzīgu vidi novadā.
Prioritātes:
Jaunatnes darba grupas un sadrbības tīkla izveide Zilupes novadā.
Jauniešu līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanas procesā.
Jaunatnes saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšanu veicināšanā.
Jaunatnes brīvprātīgo darba iespēju paplašināšana novadā.
Zilupes novada jaunatnes politikas mērķis: uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu
iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajādzīvē, kā arī izveidot sadarbības
tīklu, atbalstot darbu ar jaunatni.

Zilupes novada jaunatnes politikas stratēģijas uzdevumi:
1. Sekmēt Zilupes novadā ilgtspējīgu un atbilstošu darbu ar jaunatni;
2. Definēt Zilupes novada pašvaldības mērķus jaunatnes jautājumos, kā arī noteikt prioritātes
jaunatnes lietās;
3. Izveidot darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju un institūciju savstarpējās sadarbības
tīklu;
5. Pilnveidot jauniešu iespējas aktīvi līdzdarboties pašvaldības dzīvē dažādos līmeņos;
6. Sekmēt lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidīgumu;
7. Veidot novada jaunatnes lietu plānošanu, iesaistot visas Zilupes novada izglītības iestādes
un kultūras institūcijas .
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Esošās situācijas raksturojums
Zilupes novads – novads ar tālāko Latvijas austrumu punktu, robežu ar Krievijas
federāciju un Baltkrieviju. 2002.gadā apvienojās Zilupes pilsēta ar Zaļesjes pagastu,
izveidojot Zilupes novadu. 2009.gada administratīvi teritoriālās reformas rezultātā novadam
tika pievienoti Pasienes un Lauderu pagasti. Zilupes novada administratīvais centrs ir Zilupes
pilsēta. Tā atrodas 308 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 62 km
attālumā no Rēzeknes, 34 km attālumā no Ludzas. Novada kopējā platība 32 273 ha. Zilupes
pilsēta aizņem 460 ha lielu platību, Zaļesjes pagasts 10 788 ha, Lauderu- 9 100 ha, Pasienes
pagasts - 11 925 ha. Zilupes novadā uz 01.01.2015. – dzīvo 3323 iedzīvotāji. Zilupē – 1670,
Zaļesjes pagastā – 728, Pasienes pagastā – 572, Lauderu pagastā – 353. Zilupes novadā
reģistrēti 324 jaunieši. Zilupē – 143 jaunieši. Bet ar katru gadu iedzīvotāju skaits, to skaitā
arī jauniešu skaits, jūtami samazinās.

Zilupes novadā darbojas 1 pamatskola, 1 vidējās izglītības mācību iestādes, 2 bērni
dārzi, 1 mūzikas un mākslas skola, 1profesionālā izglītības iestāde un 1 interešu izglītības
iestāde. Novadā ir četras bibliotēkas, 3 kultūras nami. Darbojas 1 biedrība, kas daļēji veic
darbu ar jauniešiem, 1 skolēnu pašpārvalde.
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Bērnu un jauniešu interešu centrā kopā ir pieejamas 25 interešu izglītības
programmas, kurās 2015. gadā tiek nodarbināti 221 audzēkņi.
Zilupes novadā par darbu ar jaunatni ir noteikta atbildīgā pašvaldības institūcija Bērnu un jauniešu interešu centrs “Zilupe”, kā arī persona darbam ar jaunatni Zilupes novadā
ir noteikta BJIC “Zilupe” direktore un jaunatnes lietu speciāliste, kas BJIC “Zilupe” īsteno
darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar novada izglītības ietādēm un citām institūcijām, kas īsteno
darbu ar jaunatni, skolēnu pašpārvaldēm u.c. Daļēji darbojas novada jauniešu padome.
Padomes darbs tiek pilnveidots.
Novadā vēl ir daudz ko darīt jaunatnes dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pagastos, kur nav
jauniešu organizācijas, jauniešu centra un jauniešu darba vadītāja, darbs ar jaunatni ir
epizodisks vai nenotiek vispār.
Jauniešu forumos jaunieši secina, ka trūkst informācijas par iespējām sevi pilnveidot,
iesaistīties jauniešu domes darbā, brīvprātīgajā darbā. Aktīvie jaunieši pēc skolas beigšanas
dodas uz lielpilsētām, līdz ar to, grūti nodrošināt Zilupes novada jauniešu domes domnieku
pēctecību. Trūkst pieaugušo (arī jaunatnes darbinieku), kuri būtu gatavi kļūt par atbalsta
personām jaunatnes aktivitātēs.
Ņemot augstāk minēto tiek izstrādāta jaunatnes politikas attīstības stratēģija (2015. –
2020.gadam) un izveidots rīcības plāns.
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Jaunatnes politikas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi
Jaunatnes politikas
prioritārā joma
1. Jauniešu līdzdalība.

Jaunatnes politikas
ilgtermiņa mērķi
1.1. Radīt labvēlīgu vidi
jauniešu aktīvas
līdzdalības attīstībai
dažādos sabiedrības
līmeņos un procesos.

Jaunatnes politikas
īstermiņa mērķi
1.1.1. Veicināt jauniešu
līdzdalību Zilupes novada
pašvaldības un teritoriālo
pārvalžu aktivitātēs.
1.1.2. Attīstīt jauniešu
brīvprātīgā darba sistēmu.
1.1.3. Veicināt jauniešu
aktivitāti un līdzdalību visā
Zilupes novadā.

2. Jauniešu informētība.

2.1. Nodrošināt jauniešiem
aktuālu, kvalitatīvu,
pieejamu un saistošu
informāciju, balstoties uz
jauniešu vajadzībām.

2.1.1. Pilnveidot vienotu
Zilupes novada jauniešiem
aktuālās informācijas
sistēmu.

3. Infrastruktūra.

3.1. Pilnveidot
infrastruktūru darbam ar
jaunatni.

3.1.1. Telpu un tehniskais
nodrošinājums jaunatnes
darbam.

4. Jauniešu neformālā un
interešu izglītība.

4.1. Sekmēt jauniešu
neformālās un interešu
izglītības attīstību.

4.1.1. Veicināt jauniešu
organizāciju attīstību un
veidošanos.
4.1.2. Atbalstīt jauniešu
neformālās un interešu
izglītības aktivitātes.
4.1.3. Veicināt
informācijas pieejamību
par jauniešu interešu un
neformālās izglītības
iespējām Zilupes novadā,
Latvijā un Eiropā.

5. Jauniešu brīvais laiks

5.1. Radīt iespēju
ikvienam Zilupes novada
jaunietim pavadīt savu
brīvo laiku viņa vecumam,
vajadzībām un interesēm
atbilstošās aktivitātēs

5.1.1. Veicināt jauniešu
iesaistīšanos jauniešu
organizācijās un interešu
izglītības programmās.
5.1.2. Veicināt saturīgu
jauniešu kultūras
pasākumu tradīciju
veidošanos.
5.1.3 Veicināt jauniešu
iesaistīšanos ārpusskolas
sporta aktivitātēs.
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6. Jauniešu veselība un
drošība.

6.1. Veicināt veselīgu un
6.1.1. Īstenot regulārus
drošu dzīvesveidu jauniešu jauniešu atkarību
vidū.
profilakses, reproduktīvās
veselības, veselīga
dzīvesveida un drošības
popularizēšanas
pasākumus.

7. Jauniešu nodarbinātība.

7.1.Veicināt jauniešu
nodarbinātību Zilupes
novadā.

7.1.1. Iesaistīt jauniešus
dažāda veida
nodarbinātības projektos.
7.1.2. Iesaistīt jauniešus
brīvprātīgajā darbā.
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Rīcības plāns
Nr.

Plānotās aktivitātes

Īstenošanas
laiks

Sagaidāmie rezultāti

Sadarbības
partneri

1.

Jaunatnes darba sistēmas izveide
Zilupes novadā .

2015.

Katrā skolā un/vai pagastā
ir persona, kas veic darbu
ar jaunatni un ir atbildīga
par to konkrētās teritorijas
ietvaros .

Visas novada
organizācijas
un
infrastruktūras,
kurās tiek
īstenots darbs
ar jauniešiem.

2.

Novada jaunatnes darba finansējuma
sistēmas izveide .

2015. – 2020.

Tiek piešķirts un
piesaistīts ikgadējs stabils
finansējums.

3.

Novada plānošanas dokumentu izstrāde.

2015. – 2020.

4.

Apmācīt jaunatnes darbiniekus darbam 2015. – 2017.
ar jauniešiem, projektu vadībai,
neformālajam izglītības metodēm.

Veikts pētījums
„Vispārējie rādītāji darba
ar jaunatni vērtēšanai
pašvaldībās” un izstrādāta
jaunatnes politikas
attīstības .
Tiek izveidota jaunatnes
darba komanda.

IZM, novada
pašvaldība,
Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūra, ES
fondi, privātie
fondi .
Pašvaldība,
BJIC,
jaunatnes lietu
speciālists.

5.

Jaunatnes līdzdalības nodrošināšana 2015.
lēmumu pieņemšanas procesā.

Zilupes novada jauniešu
domes izveide, kurā ir
iesaitīti visu pagastu
jaunieši.

6.

Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes
izveide .

2015. – 2016.

Izveidota jaunatnes lietu
konsultatīvā padome,
nodrošināta jauniešu
interešu aizstāvība un
pārstāvniecība novada un
valsts mērogā.

7.

Neformālās
izglītības
nodrošināšana.

aktivitāšu 2015. – 2020.

Veicināt jauniešu brīvā
laika pavadīšanas centru,
punktu, aktīvās atpūtas

Visas novada
organizācijas
un
infrastruktūras,
kurās tiek
īstenots darbs
ar jauniešiem.
Visas novada
organizācijas
un
infrastruktūras,
kurās tiek
īstenots darbs
ar jauniešiem.
Visas novada
organizācijas
un
infrastruktūra,
kurās tiek
īstenots darbs
ar jauniešiem.
Visas novada
organizācijas
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laukumu, sporta laukumu
izveidi pagastos.

8.

Atbalsts jaunatnes organizācijām un to 2015. – 2020.
īstenotajām iniciatīvām.
Veicināt
jaunu
jauniešu
NVO
dibināšanu.

9.

Attīstīt un pilnveidot mājas lapas sadaļu
“jauniešiem” novada mājas lapā www.zilupe.lv.

10.

Sadarbības tīkla izveide ar citām 2015. – 2020.
Latvijas pašvaldībām jaunatnes lietās,
starpnovadu sadarbības veicināšana

11.

Veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību 2015. – 2020.
novada kultūras dzīvē.

2015. – 2020.

Tiek rīkoti izglītojoši
semināri par NVO
iespējām un
priekšrocībām, par
jauniešu NVO atšķirībām,
par sabiedriskā labuma
statusa ieguvumiem, par
NVO grāmatvedību utt.
Tiek sniegts atbalsts,
nodrošināta informācijas
apmaiņa par sadarbību
starp iespējamiem
finansētājiem un jauniešu
NVO .
Regulāri notiek aktuālās
informācijas
papildināšana, jaunieši
aktīvi piedalās šajā
procesā.
Jaunatnes lietu speciālists
patstāvīgi rīko apmācības
novada jaunatnes
darbiniekiem un
jauniešiem,
notiek regulāra pieredzes
apmaiņa starp
speciālistiem no citiem
novadiem. Notiek esošā
darba pilnveide, balstoties
uz citu novadu darbu.
Jaunieši piedalās,
organizē, plāno un
realizē dažāda veida
kultūras un radošos
pasākumus savu interešu
ietvaros.

un
infrastruktūras,
kurās tiek
īstenots darbs
ar jauniešiem.
Novada
pašvaldība,
jaunatnes lietu
speciālists,
NVO.

BJIC, jaunieši,
jaunatnes NVO,
jaunatnes
darbinieki, IZM
utt.
IZM, Latvijas
pašvaldību
jaunatnes lietu
speciālisti,
NVO utt.

Jaunieši, visas
novada
organizācijas
un
infrastruktūras,
kurās tiek
īstenots darbs
ar jauniešiem.
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Plānotie rezultāti
1. Sekmēta jaunatnes aktīva iekļaušanās pilsoniskas sabiedrības veidošanā un līdzdalība
lēmumu pieņemšanas procesā pašvaldībā.
2. Sekmēta jauniešu pašiniciatīva un līdzdalība politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un
kultūras procesos.
3. Sekmēta jaunu jauniešu organizāciju izveide.
4. Izglītoti un motivēti aktīvai darbībai darbinieki, kas veic darbu ar jauniešiem un jaunieši.
5. Veicināta jaunatnes pozitīva vērtīborientācija, līdzdalība, formālā, neformālā un interešu
izglītība, veselība, informācija, nodarbinātība un brīvā laika lietderīga pavadīšana, izstrādāti
pasākumi jaunatnes noziedzības prevencijai.
6. Pilnveidota informācijas sistēma, kas nodrošina jauniešus ar viņu interesēm un vajadzībām
atbilstošu, aktuālu informāciju.
7. Veicināta ikviena jaunieša iespēju īstenošana savu tiesību aizstāvībā un līdzdalība lēmumu
pieņemšanā.
8. Sekmēta jauniešu radošo, līderisma spēju, prasmju un iemaņu atklāšana, attīstība un
pilnveidošana.
9. Pilnveidots metodiskais darbs ar jaunatnes darbu, audzināšanas un interešu izglītības
speciālistiem.
10. Nodrošināta mērķtiecīga valsts un pašvaldību institūciju, jauniešu organizāciju sadarbība
jaunatnes politikas īstenošanai novadā, pašvaldības morālais un finansiālais atbalsts jaunatnes
pasākumiem, līdzfinansējums projektiem, telpas pasākumiem un aktivitātēm.
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Noteiktās prioritātes
Gads
2015.

Prioritāte
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Aktivitāšu gads.

2016.

Radošuma un inovāciju gads.

2017.

Veselība, drošība, draudzīga vide.

2018.

Vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, jauniešu nodarbinātība.

2019.

Brīvprātīgā darba gads.

2020.

Radošo spēju attīstība jauniešu un jauniešu organizāciju līdzdalība.
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Programmas vadība un pārraudzība
Par Programmas pārraudzību atbildīgā institūcija ir Zilupes novada pašvaldība.
Zilupes novada dome apstiprina Programmu un grozījumus tajā. Par programmas īstenošanu
atbildīgs ir Zilupes novada Bērnu un jauniešu interešu centrs, jaunatnes lietu speciālists,
sadarbībā ar citām iestādēm un institūcijām, atbilstoši to kompetencei jaunatnes jomā.
Reizi gadā Jaunatnes lietu Konsultatīvā padome izvērtē esošo situāciju stratēģijas
īstenošanas gaitā novadā. Novada jaunatnes forumā tiek veikts jaunatnes darba monitorings
un noteikti uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai. Reizi piecos gados tiek veikta
programmas aktualizēšana
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