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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums
Izglītības un zinātnes ministrijas
2017.gada 19.decembra
rīkojumam Nr. 01-09.1e/442

JAUNATNES POLITIKAS VALSTS PROGRAMMA 2018. GADAM
Jaunatnes politikas valsts programma 2018.gadam (turpmāk – Programma) ir
izstrādāta, pamatojoties uz Jaunatnes likuma 3.panta pirmajā daļā noteikto.
Programmas mērķi ir definēti, ievērojot Eiropas Savienības1 (turpmāk – ES) un valsts2
līmeņa plānošanas dokumentus, kas nosaka jaunatnes politikas nozares prioritātes.
Lai nodrošinātu jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu un
pasākumu īstenošanu, Programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un
finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu
dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju
un attīstību.
Programmā iekļauti tie pasākumi, kuriem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu
2018.gadam” paredzēts finansējuma budžeta programmā 21.00.00 „Jaunatnes politikas
valsts programma”.
Programmas pasākumus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – Ministrija),
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – Aģentūra) un Valsts izglītības
satura centrs.
Programmas finansējuma saņēmēji ir ministrija, aģentūra, atklātos projektu konkursos
noteiktie projektu īstenotāji un pakalpojumu sniedzēji, kā arī Valsts izglītības satura centrs.
Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētajā versijas 165.pants nosaka jaunatnes politikas
kompetenci, kas „palīdz attīstīties jaunatnes apmaiņai un darbaudzinātāju apmaiņai un sekmē jauniešu dalību
Eiropas demokrātiskajā dzīvē”; Eiropas Savienības jaunatnes stratēģija – ieguldīt jaunatnē, iesaistīt
jauniešus balstās uz divām pieejām − ieguldījums jaunatnē, kas nozīmē „lielāku resursu piešķiršanu, lai
izstrādātu politikas jomas, kas ikdienā ietekmē jauniešus, un uzlabotu viņu labklājību” un iesaistīt jauniešus,
kas paredz „jauniešu potenciāla veicināšanu, lai atjauninātu sabiedrību un palīdzētu īstenot ES vērtības un
mērķus”; Rezolūcijā par atjauninātu regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010–2018) ir
noteikti mērķi: i) vairāk vienlīdzīgu iespēju visiem jauniešiem izglītības jomā un darba tirgū, un ii) visu
jauniešu aktīva pilsonība, sociāla iekļaušana un solidaritāte; “Eiropas 2020” stratēģijā tiek uzsvērts, cik
svarīgi ir izstrādāt un īstenot politikas pasākumus, kas visiem jauniešiem palīdz iegūt prasmes un zināšanas,
kuras ir vajadzīgas, lai līdzdarbotos uz zināšanām balstītā ekonomikā un piedalītos sabiedrības dzīvē.
2
Ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā” nosaka uz
cilvēku centrētu Latvijas izaugsmes modeli. Galvenais izaugsmes resurss ir katra iedzīvotāja zināšanas un
gudrība, to prasmīga izmantošana. Mērķis - ikviena cilvēka, tai skaitā jauniešu, dažādu dzīves kvalitātes
aspektu paaugstināšana, kas sasniedzams, aktīvi izmantojot iedzīvotāju uzkrāto zināšanu potenciālu; Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam izdalītas 4 jomas, kas veido pamatu Latvijas sabiedrības
nākotnei: jaunrade, tolerance, sadarbība un līdzdalība (jaunrade - spēja radīt jaunas idejas, rīcības formas vai
arī sasaistīt esošās idejas, konceptus, metodes un rīcības jaunā veidā; tolerance paredz visu veidu sociālās
atstumtības un diskriminācijas mazināšanu, ieskaitot ienākumu nevienlīdzību, vecuma un dzimuma
diskrimināciju darba tirgū, etniskos aizspriedumus un lingvistiskās institucionālās barjeras; sadarbība ir
horizontālā un vertikālā starp institūcijām un iedzīvotājiem; līdzdalība – katrs ir atbildīgs par savu rīcību);
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam (prioritāte “Cilvēka drošumspēja”) – jauniešu
nodarbinātības veicināšana, kvalitatīvas izglītības nodrošināšana jauniešiem un pieeja neformālās izglītības
aktivitātēm, jauniešu līdzdalība un iesaistīšana, jauniešu veselīgā dzīves veida veicināšana, sociālā iekļaušana.
Latvijas nacionālā reformu programma „Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanai – arī ietver politikas
virzienus un pasākumus jauniešu bezdarba mazināšanai, vispārējās, vidējās profesionālās un augstākās
izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, t.sk. pasākumus „Eiropa 2020” stratēģijas mērķa attiecībā uz
skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvara mazināšanu Latvijā, kā arī politikas virzienus un pasākumus nabadzības
un sociālās atstumtības, t.sk. jauniešu vidū, mazināšanai; Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.
gadam, kura mērķis ir jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana, panākot saskaņotas jaunatnes politikas īstenošanu
un tās koordināciju visos līmeņos, identificējot prioritāros rīcības virzienus un politikas rezultātus.
1

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Īstenojot Programmā noteiktos pasākumus, projektu vai pasākumu īstenotāji ievēro Publisko
iepirkumu likumu, kā arī citus normatīvos aktus.
Programma ir izstrādāta, ievērojot šādus normatīvos aktus un politikas plānošanas
dokumentus:
1)
2)

Jaunatnes likums;
Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020. gadam (atbalstīts ar Ministru
kabineta 2016.gada 14. aprīļa rīkojumu Nr.256 “Par Jaunatnes politikas īstenošanas
plānu 2016.-2020. gadam”);
3)
Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumi Nr.1047 „Jaunatnes lietu
speciālistu apmācības kārtība”;
4)
Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.863 „Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras nolikums”;
5)
Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumi Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir
valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju
darbības atbalstam”.
Jaunatnes politikas prioritātes 2018.gadam:
1) veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālā līmenī;
2) atbalstīt jaunatnes organizāciju iniciatīvas jauniešu līdzdalības veicināšanai;
3) vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā;
4) darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālās pilnveides attīstīšana.
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1. VALSTS ATBALSTA NODROŠINĀŠANA JAUNATNES POLITIKAS
ATTĪSTĪBAI PAŠVALDĪBĀS
Saskaņā ar Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2016.-2020. gadam noteikto:
Politikas rezultāts 2: Nodrošināta valsts un pašvaldību institūciju sadarbība un
saskaņota darbība jaunatnes politikas īstenošanā, tai skaitā iesaistoties starptautiskos
sadarbības tīklos;
Politikas rezultāts 3:Nodrošināts atbalsta mehānisms darbu ar jaunatni veicošām
personām.
Mērķi:
- nodrošināt atbalsta mehānismu darbā ar jaunatni iesaistītajām personām;
- veicināt darba ar jaunatni sistēmas vienmērīgu attīstību Latvijas teritorijā un stratēģisku
plānošanu vietējā līmenī;
- popularizēt darbu ar jaunatni gan vietējā, gan nacionālā līmenī, organizējot pasākumus,
kas vērsti uz labās prakses pārņemšanu un pieredzes apmaiņu.
Uzdevumi:
- nodrošināt jaunatnes lietu speciālistu, darbā ar jaunatni iesaistīto personu un organizāciju
metodisko vadību;
- nodrošināt atbalstu pasākumu īstenošanai pašvaldībās, lai sasniegtu vietējos un nacionāla
līmeņa jaunatnes politikas plānošanas dokumentos noteiktos rezultātus un mērķus;
- nodrošināt atbalstu darba ar jaunatni plānveida attīstībai pašvaldībās;
- organizēt konkursu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta”.
1.1. Jaunatnes lietu speciālistu un jaunatnes darbinieku profesionālās pilnveides un
metodiskās vadības nodrošināšana.
2018.gadā tiks turpināta profesionālās pilnveides programma jaunatnes lietu
speciālistiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1047
„Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība”.
Jaunatnes lietu speciālistiem ir būtiska loma pašvaldības jaunatnes politikas izstrādē
un īstenošanā. Saskaņā ar jaunatnes lietu speciālista profesijas standartu pašvaldības
jaunatnes lietu speciālista kompetences ir šādas:
- izstrādāt pašvaldības jaunatnes politiku;
- analizēt situāciju jaunatnes politikas nozarē, izvērtēt un sagatavot priekšlikumus
jaunatnes politikas pilnveidošanai pašvaldībās un koordinēt šis politikas īstenošanu;
- konsultēt jauniešus jaunatnes politikas nozarē;
- organizēt un koordinēt sadarbību starp jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām
personām;
- organizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus noteiktā administratīvajā teritorijā,
iesaistot pašvaldību darbiniekus, jaunatnes organizācijas un jaunatnes iniciatīvu
grupas un jauniešus;
- koordinēt starptautisko sadarbību jaunatnes politikas nozarē.
Pašlaik Latvijā profesionālās pilnveides programma ir nodrošināta 159 jaunatnes lietu
speciālistiem. Savukārt apliecības par dalību profesionālās pilnveides programmā 2009. un
2010.gadā ieguva 48, 2013.gadā – 47 pašvaldībās strādājošas personas, kas veic darbu ar
jaunatni, 2014.gadā – 20 jaunatnes lietu speciālisti, 2015.gadā - 18 jaunatnes lietu speciālisti,
2016.gadā – 26 jaunatnes lietu speciālisti, 2017.gadā – 23 jaunatnes lietu speciālisti.
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Finansējums – 8000 EUR (EKK 2231).
Pasākuma īstenotājs – Ministrija.
Rezultāts:
īstenota profesionālās pilnveides programma jaunatnes lietu speciālistiem 80
akadēmisko stundu apjomā, kurā piedalās 25 pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti, iegūstot
tiesības strādāt pašvaldībās par jaunatnes lietu speciālistu;
īstenotas divas tikšanās ar jaunatnes lietu speciālistiem un darbā ar jaunatni
iesaistītām personām, lai nodrošinātu to metodisko vadību;
nodrošināti 5 pieredzes apmaiņas braucieni jauniešu centru speciālistiem reģionos.
1.2. Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa
patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem.
2017.gada sākumā ministrija veica ikgadējo Latvijas pašvaldību aptauju par situāciju
jaunatnes jomā vietējā mērogā. Aptaujā piedalījās visas 119 Latvijas pašvaldības. 2016.gadā
aptaujā piedalījās 101 pašvaldība no 119 pašvaldībām, bet 2015.gadā aptaujā piedalījās 104
pašvaldības. Pašvaldības aptaujā tika aicinātas norādīt gadu, ar kuru tika uzsākts plānveidīgi
organizēts darbs ar jaunatni pašvaldībā, lielākais īpatsvars 17 % respondentu atzīmēja
2013.gadu, 13 pašvaldības norādīja 2013.gadu, 10 pašvaldības kā būtisku gadu norādīja
2011.gadu. Kopumā plānveidīga darba ar jaunatni organizēšana iezīmējas līdz ar 2009.gadu,
kad stājās spēkā daudzi normatīvie akti jaunatnes jomā, kā arī tika uzsākta mērķtiecīga
ārvalstu finanšu instrumentu piesaiste jaunatnes jomai. Pašvaldības norādīja, ka darba ar
jaunatni mērķtiecīgu un plānveidīgu organizēšanu ietekmēja jaunatnes lietu speciālista
amata izveide pašvaldībā, kā arī plānošanas dokumenta izstrāde, nosakot pašvaldības
jaunatnes politikas mērķi, prioritātes un rīcības virzienus.
Lai veicinātu un nodrošinātu valsts un pašvaldību institūciju sadarbību un saskaņotu
darbību jaunatnes politikas īstenošanā, ir nepieciešams sekmēt un atbalstīt plānveida
ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu un attīstīt darba ar jaunatni sistēmas pilnveidi
pašvaldībās. Ņemot vērā nevienmērīgo atbalstu vietējā līmeņa jaunatnes politikas
dokumentos noteikto mērķu sasniegšanai, ir atbalstāmas aktivitātes, kas vērstas uz darba ar
jaunatni pilnveidei nepieciešamo pasākumu nodrošināšanu (piemēram, mācības, pieredzes
apmaiņas, tikšanās, speciālistu piesaiste, jauniešu centru sadarbības veidošana ar NVO) vai
ieviesto pieeju/programmu izvērtēšanu un rezultātu izplatīšanu/ilgtspējas nodrošināšanu.
Finansējums – 105 000 EUR (EKK 7310).
Pasākuma īstenotājs – Aģentūra.
Rezultāts:
organizēts atklāto projektu konkurss un atbalstīti līdz 30 pašvaldību projekti, kas vērsti
uz vietējā un nacionālā līmeņa jaunatnes politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu
sasniegšanu.
1.3. Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī.
Ikgadējā Latvijas pašvaldību aptaujā 67 pašvaldības norādīja, ka tajās ir izstrādāts
pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments: 37 pašvaldībās ir atsevišķs
patstāvīgs jaunatnes politikas plānošanas dokuments un 30 pašvaldībās jaunatnes jautājumi
iekļauti kopējā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentā. Joprojām 52 pašvaldībās darba
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ar jaunatni plānošana vāji attīstīta, t.sk.16 pašvaldībās darbs ar jaunatni nenotiek vispār.
Savukārt tās pašvaldības, kurām jau ilgāku laiku ir apstiprināts plānošanas
dokuments, kā ieguvumus norādīja, ka pateicoties plānošanas darbam:
 darbs ar jaunatni tiek virzīts stratēģiskāk atbilstoši noteiktām prioritātēm;
 apzināts darbs ar jaunatni pagastos, aktivizējušies pagastu jaunieši;
 izveidoti jauniešu centri un pieņemti darbā jaunatnes lietu speciālisti;
 ir pamats jauna budžeta plānošanai, gada prioritāšu noteikšanai;
 izveidota jaunatnes lietu konsultatīvā komisija;
 izveidoti pašvaldību fondi un projektu konkursi jauniešiem;
 uzlabojusies informācijas apmaiņa;
 attīstījusies brīvprātīga darba organizēšanas sistēma;
 uzlabota infrastruktūra lietderīgai brīvā laika pavadīšanai;
 veicināta jaunatnes organizāciju veidošanās;
 attīstījusies jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā.
Kā turpinājumu Ministrijas veiktajam skaidrojošajam darbam pašvaldībās
iepriekšējos gados ir nepieciešams sniegt atbalstu pašvaldībām, kas vēlas attīstīt plānveida
darba ar jaunatni organizāciju. Tādējādi sniedzot iespēju pašvaldībām apzināt jauniešu
vajadzības un problēmas, iesaistīt dažādas pašvaldības iestādes kopīgu pasākumu plānošanā
un rīcības virzienu, risinājumu definēšanā jaunatnes jomā.
Finansējums – 40 000 EUR (EKK 7310).
Pasākuma īstenotājs – Aģentūra.
Rezultāts:
organizēts atklāto projektu konkurss un atbalstīti līdz 20 pašvaldību projekti, kas vērsti
plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidi vietējā līmenī.
1.4. Darba ar jaunatni popularizēšana vietējā līmenī: konkurss “Latvijas Jauniešu
galvaspilsēta” un konkurss “Labākais darbā ar jaunatni”.
2015.gadā Ministrija iedibināja jaunu tradīciju “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta”, kas
kalpotu par jauniešiem svarīgu jautājumu aktualizēšanu un jaunu aktivitāšu organizēšanu ar
mērķi aktivizēt, iesaistīt jauniešus savas pašvaldības un valsts attīstībā. 2016. gadā par tādu
kļuva Jelgava, 2017.gadā – Liepāja, bet par “Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2018” ir noteikts
Madonas novads. Ministrija sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību un biedrību “Latvijas
Jaunatnes padome” organizēs virkni pasākumu “Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2018.”
Savukārt jau kopš 2010.gada, katru otro gadu tiek organizēts konkurss "Labākais
darbā ar jaunatni” novērtējot jaunatnes organizāciju, pašvaldību un darbā ar jaunatni
iesaistīto personu ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Līdz ar to arī 2018.gadā
tiks organizēts konkurss “Labākais darbā ar jaunatni” un nominantu un uzvarētāju
godināšanas pasākums “Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2018.”
Ievērojot minēto, būtiski ir turpināt iedibinātās tradīcijas, organizējot konkursu
“Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019” un konkursu "Labākais darbā ar jaunatni”.
Finansējums – 18 000 EUR (EKK 7310).
Pasākuma īstenotājs – Ministrija sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību.
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Rezultāts:
- organizēts darbā ar jaunatni iesaistīto personu no nevalstiskām organizācijām un
pašvaldībām no visas Latvijas pieredzes apmaiņas seminārs 2018.gada 2.ceturksnī;
- organizēts Starptautiskās Jaunatnes dienas pasākumu un 2019.gada konkursa
uzvarētāja paziņošanas pasākumu 2018.gada 12.augustā;
- organizēts konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2018” uzvarētāju un nominantu
godināšanas pasākumu 2018.gada 4.ceturksnī;
- organizēta Strukturētā dialoga VI cikla nacionālā konference 2018.gada 1.ceturksnī,
kā arī Strukturētā dialoga VI cikla noslēguma konference 2018.gada 3.ceturksnī un citi
pasākumi jaunatnes jomā.
Finansējums – 3500 EUR (EKK 2231).
Pasākuma īstenotājs – Ministrija.
Rezultāts:
organizēts konkurss “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019” un uzvarētāju un
nominantu apbalvošana.
Finansējums – 10 000 EUR (EKK 2231).
Pasākuma īstenotājs – Ministrija.
Rezultāts:
organizēts konkurss “Labākais darbā ar jaunatni” un uzvarētāju un nominantu
apbalvošana.
1.5. Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana.
Lai nodrošinātu kopīgu izpratni par Strukturētā dialoga VI.cikla tematisko prioritāti
“Jaunieši Eiropā – kas tālāk?” un noteiktu tālāku ietvaru cikla otrajai fāzei, Jaunatnes
politikas valsts programmas ietvaros 2017.gadā tika atbalstīti 26 pašvaldību un jaunatnes
organizāciju projekti. Projektu ietvaros tika organizētas konsultācijas vietējā līmenī starp
politikas veidotājiem un jauniešiem, aktualizējot problēmjautājumus vietējā, nacionālā un
Eiropas līmenī un izstrādājot rekomendācijas problēmu risināšanai. Saskaņā ar Strukturētā
dialoga VI.cikla laika grafiku, konsultācijas tika uzsāktas 2017.gada novembrī un noslēgsies
2018.gada janvārī, tādējādi projektu gala maksājumi tiks veikti 2018.gadā.
Finansējums – 4 000 EUR (3000 EUR - EKK 7310; 1000 EUR - EKK 3263).
Pasākuma īstenotājs – Aģentūra.
Rezultāts:
nodrošināts gala maksājums 26 pašvaldību un jaunatnes organizāciju projektiem.
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2. ATBALSTS JAUNATNES ORGANIZĀCIJU DARBĪBAI UN INICIATĪVĀM,
VEICINOT IESPĒJAS JAUNIEŠU LĪDZDALĪBAI
Saskaņā ar Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.-2020. gadam:
Politikas rezultāts 3: Nodrošināts atbalsta mehānisms darbu ar jaunatni veicošām
personām;
Politikas rezultāts 4: Nodrošināta jauniešu pilnvērtīga līdzdalība lēmumu
pieņemšanas procesā un sabiedriskajā dzīvē.
Mērķi:
- sekmēt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, sadarbību ar valsts un pašvaldību, kā
arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē;
- atbalstīt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Uzdevumi:
- saskaņā ar Jaunatnes likuma 12.panta ceturto daļu atbalstīt jaunatnes organizāciju
darbību un attīstību, lai veicinātu jauniešu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos;
-

atbalstīt jaunatnes organizāciju, kuras atbilst Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā ietvertajiem
kritērijiem, iniciatīvas, lai veicinātu jauniešu, līdzdalību un iesaisti sabiedriskajā dzīvē.

2.1. Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un
starptautiskajā jaunatnes politikā.
Jauniešu līdzdalība un lietderīga brīvā laika pavadīšana tiek identificēta kā viena no
trim jaunatnes politikas dimensijām, paredzot jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā,
dalību jaunatnes organizācijās, brīvprātīgā darba aktivitātēs, jauniešu nometnēs, kā arī sportā
un kultūras dzīvē. Viens no būtiskiem jaunatnes politikas indikatoriem ir jauniešu dalība
jaunatnes vai citās nevalstiskajās organizācijās. Jaunatnes nevalstisko organizāciju
administratīvais nodrošinājums, kā arī finanšu trūkums ietekmē organizācijas efektīvu
uzdevumu pildīšanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā valsts un starptautiskajā
mērogā. Finansiālie un administratīvie šķēršļi ietekmē arī neformālās izglītības un
brīvprātīgā darba pasākumu un projektu īstenošanu. Lai atbalstītu vienu no būtiskākajiem
jauniešu neformālās izglītības nodrošinātājiem un jauniešu līdzdalības veicinātājiem jaunatnes organizācijām, ir nepieciešams nodrošināt atbalstu šo organizāciju darbībai un
attīstībai ilgtermiņā.
1) Finansējums – 150 000 EUR (EKK 3263).
Pasākuma īstenotājs – Aģentūra.
Rezultāts:
- nodrošināts atbalsts biedrībai “Latvijas Jaunatnes padome” un biedrībai “Streetbasket”
saskaņā ar Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam ietvaros noslēgto
vienošanos un Jaunatnes likuma 12.panta ceturtajā prim daļā noteikto.
2) Finansējums – 100 000 EUR (EKK 3263).
Pasākuma īstenotājs – Aģentūra.
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Rezultāts:
- nodrošināts atbalsts biedrībai “Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācija” biedrības
darbības nodrošināšanai saskaņā ar Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam
ietvaros noslēgto vienošanos un Jaunatnes likuma 12.panta ceturtajā prim daļā noteikto.
3) Finansējums – 100 000 EUR (EKK 3263).
Pasākuma īstenotājs – Aģentūra.
Rezultāts:
- nodrošināts atbalsts biedrībai “Latvijas Mazpulki” Valstiskās audzināšanas programmas
īstenošanai saskaņā ar Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam ietvaros
noslēgto vienošanos un Jaunatnes likuma 12.panta ceturtajā prim daļā noteikto.
2.2. Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai.
2017.gadā Ministrija veica darba ar jaunatni nevalstiskā sektora aptauju, lai
noskaidrotu viedokļus un vērtējumus par biedru aktivitāti, īstenotajiem projektiem,
nevalstiskajam sektoram pieejamo un nepieciešamo atbalstu un citiem jautājumiem. Ņemot
vērā aptaujas rezultātus kā viens no galvenajiem kavēkļiem organizācijas attīstībai tika
minēts finansiālā un valsts atbalsta trūkums. Savukārt kā galvenās vajadzības tika minēts
finansējums organizācijas pastāvēšanai un projektu īstenošanai. Tādējādi, lai nodrošinātu
iespēju jaunatnes organizācijām attīstīties, īstenot iniciatīvus, piesaistīt jauniešus projektu
īstenošanā un organizācijai kopumā, līdz ar to sekmējot jauniešu līdzdalības palielināšanos
un dzīves prasmju apgūšanu neformālajā izglītībā, ir nepieciešams sniegt atbalstu jaunatnes
organizāciju iniciatīvu īstenošanai, tostarp iniciatīvu īstenošanai nepieciešamajam
administratīvajam nodrošinājumam. Lai ar jaunatnes organizāciju iesaisti sekmētu
2016.gada 14.aprīļa Ministru kabineta rīkojumā Nr.256 “Par Jaunatnes politikas īstenošanas
plānu 2016.-2020.gadam” noteikto rādītāju sasniegšanu, ir nepieciešams iniciatīvu
īstenošanā balstīties uz šajā plānā noteiktajām prioritātēm:
1) vide - veicināt jauniešiem atbalstošas un iekļaujošas vides izveidi, nodrošinot tās pieejamību
un uzlabojot darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetences;
2) līdzdarbošanās - veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā
dzīvē;
3) personības pilnveide -veicināt jauniešu uzņēmīgumu, savu spēju apzināšanos, kā arī atbildības
uzņemšanos par savas veselības saglabāšanu.

Finansējums – 90 000 EUR (EKK 3263).
Pasākuma īstenotājs – Aģentūra.
Rezultāts:
- organizēts atklāto projektu konkurss un atbalstīti 15 jaunatnes organizāciju, (saskaņā ar
Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā ietvertajiem kritērijiem) iniciatīvu projekti, lai
veicinātu jauniešu līdzdalību.
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3. STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS ĪSTENOŠANA
JAUNATNES POLITIKAS NOZARĒ
Saskaņā ar Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.-2020. gadam:
- Politikas rezultāts 2: Nodrošināta valsts un pašvaldību institūciju sadarbība un
saskaņota darbība jaunatnes politikas īstenošanā, tai skaitā iesaistoties starptautiskos
sadarbības tīklos;
- Politikas rezultāts 4: Nodrošināta jauniešu pilnvērtīga līdzdalība lēmumu
pieņemšanas procesā un sabiedriskajā dzīvē.
Mērķi:
- nodrošināt starptautisko sadarbību jaunatnes politikas nozarē, labās prakses apmaiņu un
darbā ar jaunatni iesaistīto personu pieredzes apmaiņu;
- sekmēt diasporas jauniešu zināšanu un pieredzes popularizēšanu Latvijā.
Uzdevums:
- nodrošināt sadarbību jaunatnes jomā ar Beļģiju (Flandriju) un Baltijas valstīm;
- nodrošināt sadarbību ar diasporas jauniešiem.
3.1. Nodrošināt sadarbību jaunatnes jomā ar Beļģiju (Flandriju) un Baltijas valstīm.
Pamatojoties uz 2014.gada 20.-21.novembra Viļņā notikušo Latvijas Republikas un
Flandrijas Jaunatnes apakškomisijas tikšanās protokola 4.3.apakšpunktu tālāka sadarbības
protokola izstrāde un parakstīšana jānodrošina Igaunijai, organizējot visu iesaistīto pušu
tikšanos Tallinā. Ņemot vērā Igaunijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2017.gada
2.pusgadā Igaunija plāno organizēt jaunā sadarbības protokola izstrādi un parakstīšanu
2018.gada 1.pusgadā, tādejādi plānots, ka pieredzes apmaiņas semināru norise tiks uzsākta
2018.gada 2.pusgadā.
Pasākuma īstenotājs – Ministrija.
Finansējums – 3000 EUR (EKK 2231).
Rezultāti:
- organizētas tikšanās sadarbības protokola starp Baltijas valstīm un Beļģiju (Flandriju)
turpmākai izstrādei un parakstīšanai un notikuši pieredzes apmaiņas semināri.
3.2. Nodrošināt diasporas jauniešu saiknes stiprināšanu ar Latviju.

Lai turpinātu 2017.gadā iesākto atbalstu ārpus Latvijas dzīvojošo diasporas jauniešu,
organizāciju un kopienu saiknes ar Latviju stiprināšanai, veicinātu pašorganizēšanos,
interešu pārstāvību un pilsonisko līdzdalību ir nepieciešams nodrošināt iespēju diasporas
jauniešu līdzdalībai un aktīvai iesaistei sadarbības stiprināšanā ar Latvijas jaunatnes
organizāciju pārstāvjiem. Lai sekmētu diasporas jauniešu iesaisti Latvijas ekonomikā,
kultūrā un izglītībā ir jāturpina informēt jauniešus par aktualitātēm Latvijā dažādās nozarēs,
sniegt iespēju apgūt brīvprātīgā darba prasmes un izzināt līdzdalības iespējas Latvijas
sabiedriskajā un publiskajā sektorā, kā arī mudināt gan diasporas organizācijas, gan Latvijas
jaunatnes organizāciju turpmākajā darbā iesaistīt jauniešus, uzklausīt viņu idejas un veidot
atvērtus sadarbības modeļus.
Finansējums – 10 000 EUR (EKK 3263).
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Pasākuma īstenotājs – Ministrija sadarbībā ar biedrību “Eiropas Latviešu apvienība”.
Rezultāts:
- nodrošināta diasporas jauniešu dalība jaunatnes jomas pasākumos Latvijā un sniegtas
iespējas brīvprātīgā darba veikšanā gan jaunatnes jomas pasākumos, gan Latvijas valsts
simtgades svinību ietvaros organizētajos pasākumos.
3.4. Nodrošināt atbalstu Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu
pašaudzināšanas programmas “Award” īstenošanai Latvijā.
Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC) kopš 2006.gada nodrošina
Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas “Award”
(turpmāk – programma “Award”) ieviešanu un administrēšanu Latvijā. Programma “Award”
ir neformālās izglītības rīks, ko darbā ar jauniešiem var izmantot izglītības iestādes, jauniešu
centri, nevalstiskas organizācijas un jebkura cita organizācija vai iestāde, kuras mērķgrupā
ietilpst 14 līdz 24 gadus veci jaunieši. Programmas “Award” 2017.-2020.gada stratēģija
paredz līdz 2020.gadam programmas īstenošanā iesaistīt vismaz 50% Latvijas pašvaldību un
izveidot 920 individuālās izaugsmes programmas. Lai nodrošinātu stratēģijā paredzēto
mērķu sasniegšanu ir nepieciešams organizēt mācības, informatīvos pasākumus un pieredzes
apmaiņu gan programmā “Award” iesaistītajiem, gan potenciālajiem programmas “Award”
dalībniekiem.
Finansējums – 5000 (EKK 2231)
Pasākuma īstenotājs – Valsts izglītības satura centrs
Rezultāts:
- nodrošināts atbalsts programmas Award īstenošanai Latvijā.
4. INFORMATĪVĀ ATBALSTA NODROŠINĀŠANA JAUNATNES POLITIKAS
NOZARĒ
Saskaņā ar Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.-2020.gadam:
Politikas rezultātu Nr.1: Nodrošināta aktuālāko datu un informācijas pieejamība par
jaunatni un jaunatnes politiku.
Mērķis:
- palielināt jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētību.
Uzdevums:
- uzturēt un pilnveidot interneta platformu www.jaunatneslietas.lv, kas kalpo kā
atbalstoša informācijas sistēma jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām.
Kopš 2007.gada darbojas jaunatnes politikas portāls www.jaunatneslietas.lv, kur ir
apkopota informācija par jaunatnes politiku Latvijā un aktualitātēm jaunatnes jomā,
jaunatnes politikas virzieniem, projektiem, pieejama informācija par biedrībām, kas veic
darbu ar jaunatni un pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem, jauniešu centriem. 2017.gadā
tika veikta portāla tehnisko risinājumu, vizuālā un saturiskā pārstrāde, uzlabojot tā lietošanas
iespējas un padarot to vizuāli pievilcīgu tā lietotājiem. Lai nodrošinātu jauniešu un darbā ar
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Finansējums – 2563 EUR (EKK 2259).
Pasākuma īstenotājs – Ministrija.
Rezultāts:
nodrošināta jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu mērķauditorijai paredzētās
interneta platformas www.jaunatneslietas.lv regulāra uzturēšana un informācijas
aktualizēšana.
5. ATBALSTS JAUNATNES POLITIKAS VALSTS PROGRAMMAS
ADMINISTRĒŠANAI
Mērķis:
- nodrošināt Programmas atklāto projektu konkursu administrēšanu.
Uzdevums:
sniegt atbalstu administrēšanas, uzraudzības un informatīvā atbalsta sniegšanas
funkciju īstenošanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 „Kārtība,
kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības
veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes
organizāciju darbības atbalstam” (turpmāk – Noteikumi Nr.1243) minēto, Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra nodrošina ikgadējās jaunatnes politikas valsts
programmas atklāto projektu konkursu administrēšanu.
Finansējums – 32 421 EUR (EKK 1000).
Pasākuma īstenotājs – Aģentūra.
Rezultāts:
- nodrošināta atlīdzība diviem darbiniekiem noteikumos Nr.1243 noteikto
administrēšanas un uzraudzības funkciju īstenošanai.
Finansējums – 1000 EUR (EKK 2231).
Pasākuma īstenotājs – Aģentūra.
Rezultāts:
- nodrošināts atbalsts atklāto projektu konkursu projektu uzraudzībai, pārbaudēm un
informatīvi izglītojošām aktivitātēm.
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