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Jauniešu atbalsta centrs
❑ 2019. gada nogalē Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs ( turpmāk 

RPBJC) no Rīgas Sociālā dienesta  pārņēma  sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 12. panta sestajā daļā noteikto funkciju. Lai to Īstenotu 2019. 

gada  novembrī  RPBJC izveidoja jaunu  struktūrvienību Jauniešu atbalsta centrs 

(turpmāk JAC).  



Kas ir Jauniešu atbalsta centrs?

❑JAC ir struktūrvienība, kura veic preventīvu un psihosociālu 

darbu ar  jauniešiem  pirms un pēc ārpusģimenes aprūpes 

izbeigšanas, to uzsākot 12 mēnešus pirms  pilngadības 

sasniegšanas un turpinot darbu ar pilngadību sasniegušajiem 

jauniešiem līdz 24. gadu vecumam.



JAC struktūra 

❑ JAC  darbinieku sastāvu veido  vadītājs, 3 vecākie sociālie darbinieki un 9 jaunatnes lietu 

speciālisti. 

❑ JAC vadītājs plāno un organizē JAC darbu un atbild par centra noteikto uzdevumu izpildi 

kopumā, nosaka darbinieku pienākumus, uzdevumus un darba prioritātes. 

❑ JAC vecākais sociālais  darbinieks koordinē jaunatnes lietu speciālistu darbu , ir atbildīgs par 

jauniešu personas lietu  un patstāvīgas dzīves plāna realizāciju, pārrauga starpprofesionālo un 

starpinstucionālo sadarbību. 

❑ JAC jaunatnes lietu speciālisti veic novērošanu  un apzina jauniešu vajadzības,  iesaistās 

jauniešu individuālās  programmas izstrādāšanā un realizēšanā, plāno un organizē jauniešu 

pasākumus, interešu grupas, atbalsta grupas, nodrošina atbalstu jauniešu ikdienas aktivitātes. 

Veicina jauniešu psihoemocionālo stabilitāti.



Kā mēs pie 
tā 

nonācām?

•Pilngadība jauniešus nepadara par pieaugušajiem;

•Jaunieši pazūd no redzes loka; 

•Jaunieši nepiesakās pie sociālajām garantijām;

•Jauniešiem trūkst ilgstošu noturīgu attiecību;

•Jauniešiem trūkst izpratnes par laiku;

•Ir redzama citu cilvēku ietekme;

•Jauniešiem trūkst zināšanu un prasmju;

•Atbalsts nesasniedz tos  jauniešus kuriem ir zema sociālā 
funkcionēšana;

•Trūkst speciālistu darbā ar jauniešiem; 

•Maz speciāli mērķētu pakalpojumu jauniešiem  pēc 
ārpusģimenes aprūpes.



JAC uzdevumi:

• Individuāla pieeja katra jaunieša problēmu 

risināšanā;

•Izstrādāt un īstenot patstāvīgās dzīves plānu;

•Informēt un izglītot par normatīvajos aktos 

noteiktām sociālajām garantijām;

•Veidot atbalsta un interešu grupas;

•Iesaistīt sociāli atbildīgos pasākumos;

•Nodrošināt profesionāļu komandas darbu.



Kā mēs to īstenojam!

•  Uzrunājam personīgi, aicinām tikties viņiem pieejamā laikā un vietā;
•  Jauniešiem palīdzam atrast darbu, noturēties tajā, atrast dzīvesvietu nepazaudēt to, 
samaksāt laicīgi rēķinus, iesniegt iesniegumus,  spēt orientēties notiekošajos 
sabiedrības procesos;
• Palīdzam nodrošināt ikdienas vajadzību realizāciju ( ēdiena gatavošana, 
personiskās higiēnas ievērošana,  personiskās un tuvākās  apkārtējās vides kārtības 
uzturēšanas;

•  Motivējam piedalīties mācību procesā  patstāvīgi vai  izmantojot JAC un izglītības 
iestādes piedāvāto atbalstu;
• Sniedzam zināšanas par nākotnes profesijas apguves iespējām, darba meklēšanas 
resursiem, par darba tiesisko attiecību nodibināšanu;
• Iedrošinām jauniešus veidot  veselīgas attiecības, ievērojot savu un citu personu 
drošību, labsajūtu un attīstību;
• Iesaistām jauniešus dažādos projektos, palīdzam īstenot tos;
• Mācam plānot un organizēt savu brīvo laiku radošās un veselībai drošās 
aktivitātēs. 



JAC Stratēģiskie partneri : 

• Projekts «Proti un Dari»- jaunieši apgūst 

neformālās izglītības kursus, autovadītāju kursus, 

emocionālo atbalstu, uzsāk darba attiecības, 

atjaunojās izglītības iestādēs;

• Biedrība «Gaišo domu platforma» - emocionālais 

atbalsts, saturīga brīvā laika pavadīšana;

• Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs DARI VARI”-

jaunieši paši raksta projektus, dalība projektos, 

iesaiste brīvprātīgajā darbā, darba iemaņu apgūšana, 

saturīga brīvā laika pavadīšana. 



Statistikas dati
04.09.2019-31.12.2022



Statistikas
dati

01.01.2022-31.03.2022



JAC pasākumi:



«Jaunieši  ir Latvijas 

atjaunojamā 

enerģija»fani». 



PALDIES PAR 
UZMANĪBU!


