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Mazliet par vēsturi 
• 1990.gads 

– Dibināts Talsu rajona (tagad – Talsu novada) Bērnu un 
jauniešu centrs 

• 1995.gads 
– Pirmās skolēnu pašpārvaldes 

• 1996.gads 
– TRSPUJKA (tagad «TAS.ES») 

• 1998.gads 
– Talsu rajona padomes (tagad Talsu novada) 

 jaunatnes lietu konsultatīvā padome 

• 2004.gads 
– Pirmais jaunatnes darba plānošanas dokuments 



Jauniešu organizāciju darbības 
attīstības un interešu aizstāvības 

programma Talsu rajonam (2004-2008) 

1. Situācijas pārskats 
2. Virsmērķis 
3. Mērķi 
4. Uzdevumi 
5. Rīcības plāns 
6. Prioritātes 
7. Rezultāti 
8. Ilgtspēja 
9. Jauniešu nevalstiskās organizācijas 



Talsu novada jaunatnes politikas 
attīstības stratēģija 2011.-2015.gadam 
• Terminu un saīsinājumu skaidrojums 
• Ievads 
• Nepieciešamības pamatojums 
• Esošās situācijas raksturojums 
• Vīzija 
• Ilgtermiņa un īstermiņa mērķi 
• Rīcības plāns 
• Rezultāti 
• Prioritātes 
• Stratēģiskā vadība un pārraudzība 
• Apvienības «TAS.ES» - pašpārvaldes un organizācijas 



Sasniegtie rezultāti – esošā situācija (I) 

• Jauniešu organizāciju darbības attīstības un 
interešu aizstāvības programma Talsu rajonam 
(2004-2008): 
– Jauniešu konsultantu tīkls 

– Brīvprātīgā darba sistēma 

– Finansējums jauniešu projektiem 

– Telpas pasākumiem 

– Jauniešu organizācijas un telpas pagastos 

– Līdzdalība lēmumu pieņemšanā 



• Talsu novada jaunatnes politikas attīstības 
stratēģija 2011.-2015.gadam: 
– Pilnveidota informācijas sistēma 

– Metodiskais darbs ar jaunatni 

– Sadarbība starp darba devējiem un 
jauniešiem 

– Atjaunoti sporta laukumi, izveidoti bērnu 
laukumi, peldvietas 

– Sadarbība starp jauniešiem, pašvaldību, 
jauniešu organizācijām, pašvaldības iestādēm 

– Kopīgi mērķi darbā ar jaunatni un jaunatnes 
darbā  

 

Sasniegtie rezultāti – esošā situācija (II) 



Darba ar jaunatni plānošana 2016.gads 

• Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
2030 

• Talsu novada attīstības programma 2014.-
2020.gadam 



Talsu novada 
pašvaldība 

Talsu novada  
Jaunatnes lietu  

konsultatīvā padome 

Talsu novada  

Bērnu un jauniešu 
centrs 

Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga 
novadu  

skolēnu pašpārvalžu un  
jauniešu organizāciju  

apvienības «TAS.ES»  
Līderu kabinets 

Pašvaldības vadība  
Sociālais dienests  

Izglītība 
Jauniešu centrs 

Sabiedriskās 
attiecības 

 

Bērnu tiesības  
Uzņēmēji 
Kultūra, sports un 
tūrisms Attīstības 
plānošana 
 NVA 
Līderu kabinets 

Izglītības 
iestādes 

Jauniešu 
centri 

Skolēnu 
pašpārvaldes 

Jauniešu 
organizācijas 



Talsu novada jaunatnes lietu 
konsultatīvā padome 

• Atbild par jaunatnes politikas attīstību un 
jaunatnes interešu aizstāvību Talsu novadā 

• Padome darbojas kā viena no pašvaldības 
komisijām 

• Padomes sastāvā ir nozaru vadītāji speciālisti, 
politiķi un jaunieši 



Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs 

• Īsteno:   
– brīvā laika darbības programmas,  

– jaunatnes darba programmas,  

– neformālo izglītību,  

– izstrādā priekšlikumus jaunatnes darba stratēģijai 
Talsu novadā un  

– koordinē jaunatnes darba stratēģijas īstenošanu,  

– sniedz metodisko atbalstu jaunatnes darbā Talsu, 
Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldībām, 
novada jauniešu organizācijām un centriem 



Apvienības «TAS.ES»  
Līderu kabinets 

• Līderi no 
– Talsu novada: 

• 4 jauniešu centriem 
• 3 brīvā laika pavadīšanas centriem  
• 3 nevalstiskajām jauniešu organizācijām, neformālām jauniešu grupām 
• 16 skolēnu pašpārvaldēm 

– Dundagas novads: 
• 2 skolēnu pašpārvaldēm 
• 1 neformālās jauniešu grupas 

– Rojas novads: 
• 1 skolēnu pašpārvaldes 
• 3 jauniešu centriem 

– Mērsraga novads: 
• 1 skolēnu pašpārvaldes 

 



Talsu novada 
pašvaldība 

Talsu novada  
Jaunatnes lietu  

konsultatīvā padome 

Talsu novada  

Bērnu un jauniešu 
centrs 

Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga 
novadu  

skolēnu pašpārvalžu un  
jauniešu organizāciju  

apvienības «TAS.ES»  
Līderu kabinets 

Pašvaldības vadība  
Sociālais dienests  

Izglītība 
Jauniešu centrs 

Sabiedriskās 
attiecības 

 

Bērnu tiesības  
Uzņēmēji 
Kultūra, sports un 
tūrisms Attīstības 
plānošana 
 NVA 
Līderu kabinets 

Izglītības 
iestādes 

Jauniešu 
centri 

Skolēnu 
pašpārvaldes 

Jauniešu 
organizācijas 



Stratēģiju monitorings 

• Reizi divos gados jauniešu, jaunatnes 
darbinieku forums  

• Projektu ietvaros 

• Līderu kabinetā 


