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TERMINU SKAIDROJUMS
jaunatnes politika

jaunietis
jaunatnes lietu speciālists
darbs ar jaunatni
sociālās atstumtības
riskam pakļautie jaunieši

mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas jomās, kas
veicina jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un
vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes
uzlabošanos.
saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunietis Latvijā ir persona
vecumā no 13 līdz 25 gadiem
persona, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni.1
uz jauniešiem vērsts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas
nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos
iedzīvotāju grupas, kurām ir liegtas vai apgrūtinātas iespējas
iegūt pietiekamus ienākumus, saņemt dažādus pakalpojumus
un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai
funkcionēšanai sabiedrībā.

SAĪSINĀJUMU SARAKSTS
AM

Aizsardzības ministrija

APK

Administratīvo pārkāpumu kodekss

ES

Eiropas Savienība

EK

Eiropas Komisija

FM

Finanšu ministrija

EP

Eiropas Padome

IeM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

JSPA

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

KPP

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

MK

Ministru kabinets

NVA

Valsts aģentūra „Nodarbinātības valsts aģentūra”

PVO

Pasaules Veselības organizācija

SAM

Specifiskais atbalsta mērķis

SPKC

Slimību profilakses un kontroles centrs

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

Jaunatnes lietu speciālista kvalifikācijas līmeni, nepieciešamās kompetences, prasmes un zināšanas nosaka jaunatnes
lietu speciālista profesijas standarts. Ja jaunatnes lietu speciālists ir pieņemts darbā vai stājies amatā pašvaldībā, viņam
jābūt apmācītam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
1
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I. PAMATNOSTĀDŅU KOPSAVILKUMS
Saskaņā ar 2009.gada 20.aprīļa MK rīkojuma Nr.246 „Par Jaunatnes politikas
pamatnostādnēm 2009. – 2018.gadam” 5.1.apakšpunktā noteikto Izglītības un zinātnes ministrija
sagatavoja informatīvo ziņojumu „Par Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009.–2018.gadam
īstenošanu no 2009.gada līdz 2013.gadam”. Informatīvā ziņojuma mērķis - atspoguļot Jaunatnes
politikas pamatnostādnēs 2009.–2018.gadam (turpmāk – pamatnostādnes 2009.-2018.gadam)
ietverto politikas rezultātu sasniegšanu atbilstoši sadaļā „Rīcības virzieni un darbības rezultāti”
noteiktajam. Pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam kopumā iekļauti 100 rezultatīvie rādītāji trīs rīcības
virzienos un 14 apakšnodaļās. Politikas rezultāti tika vērtēti pēc 12 rādītājiem, definējot četrus
politikas sasniedzamos rezultātus.
Lai novērtētu rezultatīvo rādītāju kopējo situāciju, katrs rādītājs tika segmentēts vienā no
sešiem raksturojumiem – (1) sasniegts, (2) pārsniegts, (3) nav sasniegts, (4) regress, (5) zaudējis
aktualitāti, (6) nav novērtējams. Tikai trešā daļa no visiem rezultatīvajiem rādītājiem ir uzskatāmi par
sasniegtiem. Trīs rādītāji pārskata periodā zaudējuši aktualitāti (attiecīgajā aktivitātē mainījusies
valsts politika, aktivitāte ir pabeigta vai tml.), savukārt ļoti ievērojams ir to rādītāju skaits – 40 no
100, kurus nav iespējams izvērtēt.
Būtiska nozīme dokumenta ieviešanas efektivitātē ir tā sasaistei ar nacionālā līmeņa
stratēģiskajiem plānošanas dokumentiem. Pamatnostādņu 2009.-2018.gadam gadījumā abi pašreiz
spēkā esošie būtiskākie nacionālā līmeņa ilgtermiņa un vidējā termiņa plānošanas dokumenti
izstrādāti pēc pamatnostādņu 2009.-2018.gadam stāšanās spēkā, t.i. pamatnostādņu 2009.2018.gadam darbības periodā (Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 stājās spēkā 2010.gadā,
bet Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam – 2012.gadā) un šajos dokumentos jaunatnei
raksturīgās problēmas un vajadzības izglītības, nodarbinātības, iekļaušanās, līdzdalības, veselības u.c.
jaunatnes politikā nozīmīgos rīcības virzienos, definētas citos virzienos. Tās nesakrīt arī ar ES kopējo
plānošanas ciklu. Attiecīgi ir mainījušās plānošanas dokumentos noteiktās prioritātes, kas atšķiras no
pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam izvirzītajiem rīcības virzieniem un rezultatīvajiem rādītājiem.
Ņemot vērā pamatnostādņu 2009.-2018.gadam analīzē konstatētās būtiskās nepilnības,
nepieciešams izstrādāt jaunu vidēja termiņa jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, kurā tiktu
novērstas pamatnostādnēs konstatētās nepilnības un iestrādāta jaunatnes politikas sasaiste kā ar ES
līmeņa dokumentiem, tā nacionālās attīstības plānošanas dokumentiem.
2013.gadā noslēdzās Jaunatnes politikas valsts programmas 2009.–2013.gadam2 īstenošanas
termiņš. Jaunatnes politikas valsts programma 2009.-2013.gadam ir politikas plānošanas dokuments
Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009.–2018.gadam3 noteikto mērķu sasniegšanai. Ievērojot
minēto, kā arī, ņemot vērā Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā MK
iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar MK 2014.gada 7.aprīļa rīkojumu Nr.151) 30.punktā
noteikto, nepieciešams strādāt pie atbalsta modeļa pilnveides darbam ar jaunatni, īpaši pievēršoties
līdzdalības veicināšanai, izveidojot jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. 2014.gada
14.augustā notikušajā Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdē, kuru vadīja Premjerministre, tika
izskatīts progresa pārskats par Pamatnostādņu 2009. – 2013.gada rezultātiem un nolemts atbalstīt
jaunu pamatnostādņu izstrādi.
2014.gada 7.oktobrī tika apstiprināts MK sēdes protokollēmums, kas nosaka, ka IZM
jāizstrādā un izglītības un zinātnes ministram līdz 2015.gada 1.aprīlim jāiesniedz MK Jaunatnes
politikas pamatnostādnes 2015. - 2020.gadam.To izstrādei ar IZM 2014.gada 16.jūnija rīkojumu
Nr.298 tika izveidota starpinstitūciju darba grupa (turpmāk – darba grupa), iekļaujot pārstāvjus no
jaunatnes organizācijām, pašvaldībām un nozaru ministrijām.
Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015. - 2020.gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) ir vidēja
termiņa politikas plānošanas dokuments turpmākajiem 6 gadiem, kura mērķis ir jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošana, panākot saskaņotas jaunatnes politikas īstenošanu un tās koordināciju visos
2
3

Apstiprināta ar 2009.gada 27.augusta MK rīkojumu Nr.589.
Apstiprinātas ar 2009.gada 20.aprīļa MK rīkojumu Nr.246.
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līmeņos, identificējot prioritāros rīcības virzienus un politikas rezultātus. Pamatnostādnēs ir noteikti
jaunatnes politikas pamatprincipi, vērtības, būtiskākie izaicinājumi, identificēti rīcības virzieni,
galvenie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti nākamajiem gadiem.
Latvijā pakāpeniski attīstās izpratne par jaunatnes politiku un tās lomu kā Eiropas, tā arī
Latvijas valsts kopējo stratēģisko mērķu sasniegšanā, kas jauniešus neuztver tikai kā problēmgrupu,
bet gan kā pilnvērtīgu sabiedrības attīstības resursu. Pamatnostādnēs jaunatnes politikas īstenošana
tiek aplūkota kā iespēja dot nozīmīgu ieguldījumu tādu izaicinājumu risināšanā, kā straujā sabiedrības
novecošanās, nodarbinātība, radošo industriju, tehnoloģiju, inovāciju attīstība kā Latvijas, tā arī
Eiropas mērogā. Jaunatnes politika ir paredzēta visām jauniešu sociālajām grupām. Visiem
jauniešiem ir līdzvērtīgas tiesības, neatkarīgi no viņu izglītības, etniskās piederības, ģeogrāfiskās
lokācijas un ekonomiskā stāvokļa.
Jaunatnes politikas būtiskākais uzdevums ir nodrošināt jauniešiem efektīvu pāreju no bērna uz
pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai, attīstot pakalpojumus
un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū. Pievēršoties
jaunatnes politikas mūsdienu izaicinājumiem būtiski stiprināt un veicināt jauniešu uzņēmību, lai
vairāk jaunieši iesaistītos uzņēmējdarībā un pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs. Nepieciešams ir
veicināt jauniešu piederīguma apziņu, kas stiprinās viņu lojalitāti, pienākuma apziņu un ieinteresētu
attieksmi pret vidi, no kuras viņš nāk – kā lokālā, tā reģionālā, tā nacionālā līmenī. Pamatnostādnēs
īpaša uzmanība tiek pievērsta jauniešu personības pilnveidei un attīstībai ,sekmējot tādu zināšanu un
prasmju apguvi, kas pilnveido jaunieša vispusīgu attīstību garīgi, intelektuāli un emocionāli.
Investīcijas jaunatnes personības attīstībā pēc iespējas agrīnā vecumā, ilgtermiņā palielinās
jauniešu potenciālu un konkurētspēju, kas nepieciešama pamatnostādņu mērķu sasniegšanai.
Apzinoties,
- ka Latvijas valstij ir nepieciešama sabiedrība ar pilsonisko apziņu un piederības atbildības sajūtu,
- ka jauniešiem ir būtiska vide, kurā, jūtoties droši un piederīgi, spēs sevi attīstīt fiziski, emocionāli,
intelektuāli un garīgi,
- ka jaunatnes politika ir izteikta starpnozaru politika.
Šo Pamatnostādņu ietvaros tiek definēti jaunatnes politikas mērķi, būtiskākie principi, darbības
virzieni jaunatnes politikas īstenošanai visos jaunatnes politikas saistošajos līmeņos un arī sabiedrības
ikdienas attieksmes pieejā.
Jaunatnes politikas īstenošanas pamatprincipi:
1) līdzdalības princips — nodrošināt jauniešiem iespēju iesaistīties jaunatnes politiku ietekmējošu
lēmumu apspriešanā pirms to pieņemšanas;
2) informācijas pieejamības princips — sekmēt jauniešu nodrošināšanu ar viņu attīstības vajadzībām
atbilstošu informāciju;
3) vienlīdzīgu iespēju princips — nodrošināt jauniešiem iespēju bez jebkādas diskriminācijas aktīvi
piedalīties sabiedriskās, politiskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs;
4) jauniešu interešu ievērošanas princips — risinot ar jaunatni saistītus jautājumus, izvērtēt jauniešu
intereses, tiesības, vajadzības un iespējas;
5) labvēlīgu ekonomisko priekšnosacījumu princips — veicināt tādu apstākļu veidošanos, kuros
jauniešiem ir iespēja būt ekonomiski patstāvīgiem Latvijas iedzīvotājiem.
6) mobilitātes un starptautiskās sadarbības nodrošināšanas princips – nodrošināt iespēju jauniešu
mobilitātei, zināšanu un prasmju apguvei ārpus viņu dzīvesvietas un veicināt citu valstu
rekomendāciju un labās prakses apmaiņu un ieviešanu Latvijas jaunatnes politikā;
7) teritoriju attīstības īpatnības un interešu ievērošanas princips - nodrošināt jaunatnes politiku kā
būtisku aspektu reģionālo politiku attīstībā;
8) starpnozaru sadarbības nodrošināšanas princips - nodrošināt politikas īstenošanas efektivitāti un
publiskā finansējuma pārdomātu un efektīvu izlietojumu, gan politikas, gan investīciju plānošanas
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ietvaros savstarpēji saskaņojot jaunatnes politikas un citu nozaru politiku ietvaros plānotos
pasākumus, kas tieši ietekmē viens otru.
Īstenojot Pamatnostādņu principus, tiks veicinātas sekojošas jauniešu attieksmju veidošana un
nostiprināšana:
1) attieksme pret vidi: lojalitāte, pienākuma apziņa, aktīva, ieinteresēta, sargājoša.
2) attieksme pret līdzcilvēkiem:
- vienlīdzība, cieņpilna izturēšanās un tolerance pret atšķirīgo jeb nediskriminējoša attieksme;
- spēja ierobežot savas brīvības izpausmes, lai nepārkāptu otra tiesības.
3) attieksme pret sevi:
- vispusīga attīstība (garīga, intelektuāla, emocionāla);
- veselīgs dzīvesveids).
Pamatnostādņu ietvaros ir organizētas darba grupas un veiktas konsultācijas ar jaunatnes
politikas īstenošanā iesaistītajām valsts pārvaldes institūcijām – LM, VM, IeM, VARAM, FM, EM,
TM, KM, sociālajiem partneriem – LJP, LPS, LBAS, LDDK, jauniešu organizācijām, jaunatnes darbā
iesastītājiem darbiniekiem.

II. JAUNATNES POLITIKAS MĒRĶI UN APAKŠMĒRĶI
Jaunatnes politikas mērķis – uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti
Lai sasniegtu jaunatnes politikas mērķi, tiek izvirzīti šādi apakšmērķi:
VIDE – veicināt jauniešiem atbalstošas vides izveidi, uzlabojot darbā ar jaunatni iesaistīto personu
kompetences;
LĪDZDARBOŠANĀS - veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā
dzīvē;
PERSONĪBAS PILNVEIDE – veicināt jauniešu uzņēmīgumu, veselīgu dzīvesveidu un savu spēju
apzināšanos
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III. POLITIKAS REZULTĀTI UN REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI TO SASNIEGŠANAI
Politikas rezultāts 1:
Rezultatīvais rādītājs 1.1:
Nodrošināta
aktuālāko
datu
un pilnveidota interneta platforma, kas kalpo kā atbalstoša informācijas
informācijas pieejamība par jaunatni un sistēma jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām
Rezultatīvais rādītājs 1.2:
jaunatnes politiku
jauniešu īpatsvars, kuri vismaz reizi mēnesī apmeklē interneta
platformu www.jaunatneslietas.lv
Rezultatīvais rādītājs 1.3:
darbā ar jaunatni iesaistīto personu īpatsvars, kuri vismaz reizi
mēnesī apmeklē interneta platformu www.jaunatneslietas.lv
Rezultatīvais rādītājs 1.4:
ik gadu īstenots jauniešu viedokļu un jaunatnes politikas
īstenošanas rādītāju monitorings

Bāzes vērtība

2017.gads

-

pilnveidota
interneta
platforma

-

20%

45%

-

30%

60%

Reizi divos
gados

Reizi divos
gados

Reizi divos
gados

2020.gads

Sasaiste: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam izdalītas 4 jomas, kas veido pamatu Latvijas sabiedrības nākotnei: jaunrade, tolerance,
sadarbība un līdzdalība. *Sadarbība ir horizontālā un vertikālā starp institūcijām un iedzīvotājiem.
Jaunatnes likumā 2.1 panta 4.daļā noteikts, ka viens no jaunatnes politikas pamatprincipiem – informācijas pieejamības princips, kas paredz sekmēt jauniešu
nodrošināšanu ar viņu attīstības vajadzībām atbilstošu informāciju.
Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. – 2018.gadam ievirza jaunatnes politiku trīs dimensijās no kurām viena ir jaunatnes politikas koordinācija – kas
paredz starpnozaru un starpsektorālo sadarbību.
Līgumā par ES darbību konsolidētajā versijā (Lisabonas līgums) ES kompetence ir veikt darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalībvalstu
darbības izglītības, jaunatnes un sporta jomā.

Politikas rezultāts 2:
Rezultatīvais rādītājs 2.1:
Nodrošināta valsts un pašvaldību pašvaldību skaits, kurās ir jaunatnes lietu speciālists vai persona,
institūciju sadarbība un saskaņota kura veic darbu ar jaunatni (tai skaitā NVO ar deleģējumu)
darbība jaunatnes politikas īstenošanā, Rezultatīvais rādītājs 2.2:
aktualizēta normatīvā bāze jaunatnes politikas jomā
4
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Bāzes vērtība

2017.gads

2020.gads

101 4

110

119

-

Aktualizēti 2
normatīvie akti

Aktualizēts 1
normatīvais

9
tai skaitā iesaistoties
sadarbības tīklos

starptautiskos

jaunatnes jomā

Rezultatīvais rādītājs 2.3:
Latvijas pārstāvniecība Eiropas Savienības institūcijās, tai skaitā
Eiropas Jaunatnes politikas zināšanu centrā (EKCYP), Youth

Wiki - Tool. PEYR tīklā [Pool of European Youth
Researchers un RAY Network, kas ir pētnieku tīkls, kuriem
jāveic Youth in action programmas ietekmes novērtējums
savās valstīs.
Rezultatīvais rādītājs 2.4:
Starptautisko sadarbības, tai skaitā jaunatnes organizāciju, līgumu
ietvaros īstenoto pasākumu skaits

akts jaunatnes
jomā
Nodrošināta
Nodrošināta
Nodrošināta
Latvijas
Latvijas
Latvijas
pārstāvniecība pārstāvniecība
pārstāvniecība katrā no ES katrā no ES
katrā no ES institūcijām
institūcijām
institūcijām
4 pasākumi
gadā/-

12/10 JO
pasākumi

24/15 JO
pasākumi

Sasaiste: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam izdalītas 4 jomas, kas veido pamatu Latvijas sabiedrības nākotnei: jaunrade, tolerance,
sadarbība un līdzdalība. *Sadarbība ir horizontālā un vertikālā starp institūcijām un iedzīvotājiem.
Jaunatnes likuma 5.pants nosaka pašvaldību tiesības izveidot institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni pašvaldībās, tai skaitā jaunatnes lietu speciālista amata
vietu.
Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. – 2018.gadam ievirza jaunatnes politiku trīs dimensijās no kurām viena ir jaunatnes politikas koordinācija – kas
paredz starpnozaru un starpsektorālo sadarbību.
Līgumā par ES darbību konsolidētajā versijā (Lisabonas līgums) ES kompetence ir veikt darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalībvalstu
darbības izglītības, jaunatnes un sporta jomā.

Politikas rezultāts 3:
Rezultatīvais rādītājs 3.1:
Nodrošināts atbalsta mehānisms darbu notikušo jaunatnes speciālistu kvalifikācijas celšanas
ar jaunatni veicošām personām
pasākumu skaits gadā/ apmācīto personu skaits gadā
Rezultatīvais rādītājs 3.2:
metodisko materiālu skaits gadā/ metodisko tikšanos skaits gadā

Rezultatīvais rādītājs 3.3:
katrā plānošanas reģionā ir izveidota jaunatnes lietu
koordinatora amata vieta
Rezultatīvais rādītājs 3.4
izveidot darba ar jaunatni sistēmas attīstības modeli (darba ar
jaunatni iesaistīto personu kompetenču strukturēšana,
izvērtēšana un kvalifikācijas celšana)
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Bāzes vērtība

2017.gads

2020.gads

0

2/50

2/50

0

1/2

1/2

0

2

5

-

izveidots darba
ar jaunatni
sistēmas
attīstības

Ieviests darba
ar jaunatni
sistēmas
attīstības
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Rezultatīvais rādītājs 3.5
Notikušo pasākumu skaits darba ar jaunatni popularizēšanas
un atzīšanas veicināšanai (balva u.c. pasākumi)
Rezultatīvais rādītājs 3.6:
Pašvaldību skaits, kurās ir izstrādāta darba ar jaunatni
stratēģija vai darba ar jaunatni organizēšanas jautājumi
iekļauti kādā no pašvaldības politikas plānošanas
dokumentiem

modelis
2 gadā

modelis
2 gadā

50

70

2 gadā

-

Rezultatīvais rādītājs 3.7:
darba ar jaunatni veicošo personu vērtējums par metodisko
atbalstu (ir pieejams viss nepieciešamais atbalsts un
informācija)

60%/
no 80%
no
jaunatnes
jaunatnes
darbiniekiem
darbiniekiem
novērtē, ka ir novērtē, ka ir
pieejams viss pieejams viss
nepieciešamais nepieciešamais
atbalsts
un atbalsts
un
informācija
informācija
Sasaiste: Jaunatnes likums (stājās spēkā ar 2009.gada 1.janvāri). 2008.gada 8.maijā Saeima pieņēma Jaunatnes likumu ar mērķi uzlabot jauniešu - personu
vecumā no 13 līdz 25 gadiem - dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar
jaunatni. Jaunatnes likums nosaka jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītās personas un to kompetenci šīs politikas jomā, jauniešu līdzdalību jaunatnes
politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī pamatprincipus finansējuma piešķiršanai jauniešu iniciatīvām, līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē,
kā arī darbam ar jaunatni.
Līgumā par ES darbību konsolidētajā versijā (Lisabonas līgums) ES kompetence ir veikt darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalībvalstu
darbības izglītības, jaunatnes un sporta jomā. Paktā uzmanība pievērsta trim jomām: i) jaunatnes nodarbinātība, integrācija un sociālā labklājība, ii) izglītība,
apmācība un mobilitāte, un iii) darba dzīves un ģimenes dzīves saskaņošana.
"ES 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" jauniešu līdzdalības veicināšana, kas paredz "jauniešu potenciāla
veicināšanu, lai atjauninātu sabiedrību un palīdzētu sasniegt ES vērtības un mērķus".

Politikas rezultāts 4:
Nodrošināta
jauniešu

Bāzes vērtība

2017.gads

2020.gads

25%

30%/

35%/

Rezultatīvais rādītājs 4.1:
pilnvērtīga jauniešu īpatsvars (%), kuri uzskata, ka viņiem ir lielas iespējas
pavadīt brīvo laiku, balstoties uz savām interesēm
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līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā Rezultatīvais rādītājs 4.2:
jauniešu īpatsvars (%), kuri uzskata, ka viņiem ir visas iespējas
un sabiedriskajā dzīvē

43%

40%,

45%.

15% / 22%

18%/ 27%

25%/ 30%

21 5

26

35

pavadīt brīvo laiku, balstoties uz savām interesēm

Rezultatīvais rādītājs 4.3:
jauniešu īpatsvars (%), kuri uzskata, ka viņiem ir lielas vai visas
iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts /pašvaldību līmenī

Rezultatīvais rādītājs 4.4:
palielinājies jaunatnes organizāciju skaits jaunatnes organizāciju
sarakstā

Rezultatīvais rādītājs 4.5:
11%6
14%
17%
jauniešu īpatsvars (%) jaunatnes organizācijās
Rezultatīvais rādītājs 4.6:
samazinās jauniešu īpatsvars (%), kuri ir pasīvi jebkāda veida
26%
20%
15%
aktivitātēs
Rezultatīvais rādītājs 4.7:
800
900
1200
ES strukturētā dialoga konsultācijās iesaistīto jauniešu skaits
Rezultatīvais rādītājs 4.8:
Attīstīta institucionālā darba ar jaunatni sistēma pašvaldībās
30%
40%
(pašvaldību īpatsvars, kurās ir gan jauniešu iniciatīvu centrs,
gan jauniešu konsultatīvā dome)
Rezultatīvais rādītājs 4.9:
Jauniešu īpatsvars (%), kuri brīvprātīgo darbu veic regulāri
9%
12%/
15%
(vairākas reizes gadā)
Rezultatīvais rādītājs 4.10:
Jauniešu īpatsvars (%), kuri brīvprātīgo darbu veikuši vienu
43%
40%
45%.
reizi gadā un retāk
Rezultatīvais rādītājs 4.11:
Jauniešu īpatsvars, kuri uzticas politiskajām partijām/ 7%/ 28%/ 9%. 9%/ 32%/ 11% 12%/ 35%/ 13%
/pašvaldībai/Saeimai
Sasaiste: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam izdalītas 4 jomas, kas veido pamatu Latvijas sabiedrības nākotnei: jaunrade, tolerance,
sadarbība un līdzdalība. *Līdzdalība – katrs ir atbildīgs par savu rīcību.
Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. – 2018.gadam ievirza jaunatnes politiku trīs dimensijās no kurām viena ir jauniešu līdzdalības un iesaistīšanās
5
6

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/8049.html
Informatīvais ziņojums „Par Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009. – 2018.gadam īstenošanu no 2009.gada līdz 2013.gadam
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sekmēšana.
Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija par pārskatu pār strukturēto dialogu ar jauniešiem attiecībā uz jaunatnes līdzdalību
Eiropas demokrātiskajā dzīvē (2012/C 380/01).
Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija par strukturēto dialogu ar jauniešiem attiecībā uz jauniešu nodarbinātību
(2011/C 164/01).
Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija (2014. gada 20. maijs) par pārskatu pār strukturētā dialoga procesu, tostarp jauniešu
sociālo iekļaušanu.
Padomes Rezolūcija (2009. gada 27. novembris) par atjauninātu regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010–2018) (2009/C 311/01).
Līgumā par ES darbību konsolidētajā versijā (Lisabonas līgums) ES kompetence ir veikt darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalībvalstu
darbības izglītības, jaunatnes un sporta jomā. 165. pantā ir noteikts, ka ES rīcība ir vērsta uz to, lai "palīdzētu attīstīties jaunatnes apmaiņai", ar piebildi, ka tās
mērķis ir arī "sekmēt jauniešu dalību Eiropas demokrātiskajā dzīvē”.

Politikas rezultāts 5:
Nodrošināts jauniešu konkurētspējas,
prasmju un kompetenču pieaugums,
iekļaujoties darba tirgū

Bāzes vērtība

2017.gads

2020.gads

28,5%7

25%

20%

-

Ieviests
neformālās
izglītības
atzīšanas
instruments

Rezultatīvais rādītājs 5.1:
Jauniešu vecumā 15-24 bezdarba līmenis Latvijā (%)
Rezultatīvais rādītājs 5.2:
Ieviests neformālās izglītības atzīšanas instruments nacionālā līmenī

Rezultatīvais rādītājs 5.3:
37%8
40%
45%
Jauniešu īpatsvars, kuri vēlas izveidot savu uzņēmumu
Rezultatīvais rādītājs 5.4:
26%
28%
30%
Jauniešu īpatsvars, kuri vēlas būt pašnodarbinātie
Rezultatīvais rādītājs 5.5:
Pieaudzis karjeras konsultantu skaits pašvaldībā
Rezultatīvais rādītājs 5.6:
15%
20%
jauniešu īpatsvars, kuri ir vērsušies pēc konsultācijas pie
karjeras konsultanta
Sasaiste: “Eiropas 2020” stratēģijā tiek uzsvērts, ka svarīgi ir izstrādāt un īstenot tādus politikas pasākumus, kas visiem jauniešiem palīdzēs iegūt darba
tirgum atbilstošas prasmes un zināšanas, lai līdzdarbotos uz zināšanām balstītā ekonomikā un piedalītos sabiedrības dzīvē.
7
8

Informatīvais ziņojums „Par Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009. – 2018.gadam īstenošanu no 2009.gada līdz 2013.gadam
Rakstu krājums “JAUNIEŠI LATVIJĀ 2008–2013: AKTIVITĀTE, MOBILITĀTE, LĪDZDALĪBA”, Rīga, 2013.
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“Eiropa 2020” noteiktās prioritātes „Gudra izaugsme” un „Iekļaujoša izaugsme” tiešā veidā skar jaunatnes politikas jautājumus - izglītības kvalitātes
uzlabošanu, jauniešu bezdarba mazināšanu, jauniešu sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas veicināšanu un jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst
arodu (NEET grupas jaunieši) integrēšanu.
Jaunatnes likuma 5.panta 4.daļa nosaka, ka pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti ir apmācāmi MK noteiktajā kārtībā.
Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. – 2018.gadam ievirza jaunatnes politiku trīs dimensijās no kurām viena ir jauniešu konkurētspējas veicināšana.
Bāzes vērtība
2017.gads
2020.gads
Rezultatīvais rādītājs 6.1:
Jauniešu īpatsvars (%) vecuma grupā 15-24 gadi, kuri savu
veselības stāvokli vērtē kā labu un diezgan labu
80.6% (2012)
81,5% (2016)
83%
Avots: Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu
pētījums, SPKC
Rezultatīvais rādītājs 6.2:
IZM atbalstīto tautas sporta un aktīvās atpūtas pasākumu
35/3500
70/7000
skaits, kuros izmantotas neformālās izglītības metodes/
iesaistīto jauniešu skaits
Rezultatīvais rādītājs 6.3:
Jauniešu īpatsvars (%) vecuma grupā 15-24 gadi, kuri veic
fiziskus vingrinājumus vismaz 30 minūtes 4-7 reizes nedēļā. 21.4% (2012)
23% (2016)
25.2%
Avots: Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu
pētījums, SPKC.
Rezultatīvais rādītājs 6.4:
Jauniešu īpatsvars (%) ar palielinātu ķermeņa masas indeksu
(liekais svars un aptaukošanās) vecumā no 15-24 gadiem.
18.9% (2012)
18% (2016)
17.2%
Avots: Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu
pētījums, SPKC
Sasaiste: Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam9 –kā virsmērķi nosaka palielināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu
un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.
Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam10, kuru mērķis ir palielināt to Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1–2 reizes nedēļā nodarbojas ar
fiziskām vai sportiskām aktivitātēm. Pamatnostādnēs definētā sporta politikas mērķa sasniegšanai viens no apakšmērķiem - veicināt iedzīvotāju (it īpaši bērnu
un jauniešu) fizisko aktivitāti.
Politikas rezultāts 6:
Uzlabojušies jauniešu veselības rādītāji

9

Apstiprināts ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra rīkojumu Nr.589.
Apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.666.

10
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IV. RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI
Nr.p.k.

Uzdevums

Izpildes
termiņš

Nepieciešamais
finansējums un tā avoti
euro

Atbildīgā
institūcija

Līdzatbildīgā
institūcija

Sasaiste ar politikas
rezultātu un
rezultatīvo rādītāju

1. RĪCĪBAS VIRZIENS – IZGLĪTĪBA UN APMĀCĪBA
1.1. uzdevums: attīstīt pašvaldību darbinieku profesionālo pilnveidi darba ar jaunatni īstenošanā.
1.1.1.

Nodrošināt jaunatnes lietu speciālistu, darbā ar jaunatni 2015.iesaistīto personu un organizāciju metodisko vadību.
2020

Esošā budžeta ietvaros

IZM

NVO

3.PR., 3.2. RR

1.1.2.

Izveidot darba ar jaunatni sistēmas attīstības modeli (darba
ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču strukturēšana,
izvērtēšana un kvalifikācijas celšana)
Organizēt darbā ar jaunatni iesaistīto personu neformālās
izglītības apmācības par jaunatnes politikas aktualitātēm,
par jauniešu dažādiem vecumposmiem, par veselību,
vardarbību (emocionālo un fizisko) jauniešu vidū un citām
aktuālām tēmām

2017.2020.

Esošā budžeta ietvaros

IZM

LPS/
Pašvaldības

2.PR., 2.2. RR

2015.2020.

Esošā budžeta ietvaros IZM

LPS/
Pašvaldības

3.PR., 3.1. RR

Organizēt reizi divos gados konkursu darba ar jaunatni
balvas pasniegšanai par labākajiem sasniegumiem darbā ar
jaunatni.
Nodrošināta ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošana
reģionālā līmenī

2016.
2018.
2020
2015-202

Esošā budžeta ietvaros

IZM

3.PR., 3.5. RR

Esošā budžeta ietvaros

IZM

LPS/
Pašvaldības/
NVO
LPS/
Pašvaldības

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.
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(Šveices
finanšu
instrumenta
ietvaros
piešķirtais
finansējuma
apmācībām un pasākumiem
jauniešiem un jaunatnes
darbiniekiem ir kopīgs:
2015.g. – 303 410 euro
2016.g. – 291 906 euro
2017.g. – 53 950 euro
2. EK finansējums
2015.g – 2 601 022 euro
2016., 2017. gadam
finansējums saglabāsies
vismaz iepriekšējā gada
līmenī)

3.PR., 3.3. RR
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1.1.6.

1.1.7.

Veidot mehānismu, lai karjeras konsultanta un jaunatnes 2015.Esošā budžeta ietvaros
lietu speciālista profesijas apguves augstākās izglītības 2017.
programmās kā obligāts saturs tiktu iekļauta informācija
par neformālās izglītības nozīmi un metodika.
Izveidot jaunatnes lietu koordinatora vienu amata vietu 2015-2020 Papildu finansējums11
katrā plānošanas reģionā
2016.- 2020. (10 258.32

IZM

Augstskolas,
NVO

5. PR., 5.2. RR

IZM

VARAM

3.PR., 3.3. RR

IZM

LM, VM,
pašvaldības,
izglītības
iestādes

EUR gadā x5
koordinatori =51 291.60
EUR gadā)

1.1.8.

Veicināt katras skolas rīcības plāna izstrādi incidentu 2016-2020
vadībā (skolēna nāve, pašnāvības mēģinājums, vardarbība,
u.c.)

Esošā budžeta ietvaros

1.2. uzdevums: paplašināt, atbalstīt un attīstīt jaunatnes informācijas punktu tīklojumu reģionos un regulāri profesionāli pilnveidot jaunatnes lietu
speciālistu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenci jaunatnes informācijas jomā.
1.2.1.

Veicināt informācijas punktu izveidi
informācijas punktu darbību pašvaldībās

un

stiprināt 2015.2020.

Esošā budžeta ietvaros

IZM

VARAM/NVO/
Pašvaldības/
LPS

1.PR., 1.1. RR

1.3. uzdevums: izstrādāt vienotu modeli jauniešu neformālās izglītības attīstīšanai un atzīšanai valsts mērogā, veicinot arī neformālās izglītības
metožu izmantošanu
1.3.1.

Izstrādāt vienotu modeli jauniešu neformālās izglītības 2016.atzīšanai valsts mērogā.
2020.

1.3.2.

MK noteikumu projektu izstrāde par ES fondu aktivitāti - 2016.neformālās mācīšanās aktivitāšu nodrošināšana
2020.

1.4.1.

Atbalstīt jauniešu dalību ES izglītības mobilitātes 2015-2020
projektos, „ERASMUS+”, attīstības sadarbības u.c.
programmu ietvaros

Esošā budžeta ietvaros

IZM

JSPA/
LPS

NVO/ 5. PR., 5.2. RR

Esošā budžeta ietvaros IZM
JSPA/NVO
4. PR., 4.5. RR
(ESF 2,8 milj. SAM
8.3.4 )
1.4. uzdevums: veicināt jauniešu mobilitāti (jo īpaši, kas veicina izglītošanos un brīvprātīgo darbu) un dalību dažādās mobilitātes programmās
Esošā budžeta ietvaros

IZM

ĀM/ JSPA/
VIAA/ NVO

4. PR., 4.6. RR

Tiks iesniegti IZM priekšlikumi jaunajām politikas iniciatīvām saskaņā ar MK noteikto likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un
2018.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" sagatavošanas grafiku.
11
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Sekmēt diasporas jauniešu zināšanu un
popularizēšanu Latvijā
2. RĪCĪBAS VIRZIENS – SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA
1.4.2.

pieredzes 2015-2020

Esošā budžeta ietvaros

IZM

ĀM/ KM

4. PR., 4.6. RR

2.1. uzdevums: pilnveidot valsts atbalsta mehānismu darbam ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem
Attīstīt jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), 2016-2018 Esošā budžeta ietvaros IZM
JSPA/Pašvaldī 5. PR., 5.1. RR
12
kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, prasmes un
(ESF 9 milj. no tiem
bas
veicināt viņu iesaisti izglītībā, tajā skaitā aroda apguvē pie
līdz
2017.g.
–
amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos
7 181 863 EUR SAM
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
8.3.3)
organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
3. RĪCĪBAS VIRZIENS - LĪDZDALĪBA
3.1.uzdevums: veicināt un nodrošināt jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā iesaistīto personu efektīvu savstarpējo sadarbību un operatīvu
informācijas apmaiņu jaunatnes politikas izstrādes un īstenošanas procesā.
JSPA/
3.1.1.
Pilnveidot un sekmēt jauniešu centru darbību un izveidi 2015.Esošā budžeta ietvaros IZM
4. PR., 4.8. RR
Pašvaldības/
Latvijas novados
2017.
(Šveices finanšu
LPS
instruments)
Pašvaldības/
3.1.2.
Atbalstīt pašvaldību iniciētu jaunatnes konsultatīvo 2015.Esošā budžeta ietvaros IZM
4. PR., 4.6. RR
LPS
padomju veidošanos un attīstību, palielinot esošo 2020.
līdzdalības struktūru efektivitāti pašvaldībās.
LPS/
3.1.3.
Pašvaldību, plānošanas reģionu un valsts institūciju vidū 2015.Esošā budžeta ietvaros IZM
4. PR., 4.8. RR
Pašvaldības,
veicināt uzdevumu deleģēšanu darba ar jaunatni jomā 2020.
Plānošanas
pieredzējušām nozares NVO
2.1.1.

3.1.4.

Izstrādāt mehānismu papildus finansējuma piesaistei 2015.jaunatnes politikas attīstībai Latvijā
2020.

Esošā budžeta ietvaros

IZM

reģioni
AM/ LM/ IeM/ 4. PR., 4.1. RR
VM/ TM/ EM/
VARAM/ KM/
pašvaldības/LPS
/ NVO

3.2.uzdevums:aktualizēt normatīvo bāzi jaunatnes politikas jomā

Līdz 2023.gadam paredzētais kopējais finansējuma apjoms 9 000 000 EUR, t.sk. ESF 7 650 000 EUR, valsts budžets 1 350 000 EUR; finansējuma saņēmēji:
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām
12
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3.2.1.

Neformālās izglītības jaunatnes darbā vienotas definīcijas 2015.izstrāde un iestrāde normatīvajos aktos
2020.

Esošā budžeta ietvaros

IZM

3.2.2.

Aktualizēt Jaunatnes likumu

Esošā budžeta ietvaros

IZM

3.2.3.

Izveidot vienotu jaunatnes brīvprātīgā darba uzskaites un 2015-2016
atzīšanas sistēmu Latvijā

Esošā budžeta ietvaros

IZM

3.3. uzdevums: attīstīt regulāru situācijas monitoringu, izpēti un analīzi jaunatnes politikā.
3.3.1.
Nodrošināt pastāvīgu jaunatnes politikas īstenošanas 2015.,
Esošā budžeta ietvaros
monitoringu.
2017.,
2019.

IZM

2015.2020.

Visas
2.PR., 2.2. RR
ministrijas/JSPA
/Pašvaldības/
NVO
Visas
2.PR., 2.2. RR
ministrijas/JSPA
/Pašvaldības/
NVO
Visas
2.PR., 2.2. RR
ministrijas/JSPA
/Pašvaldības/
NVO
Visas
1.PR., 1.4. RR
ministrijas/JSPA
/Pašvaldības/
NVO

Atbalstīt jaunatnes jomas pētnieku iesaisti nacionāla un 2015.Esošā budžeta ietvaros IZM
2.PR., 2.2. RR
starptautiska līmeņa pasākumos
2020.
LPS/
3.3.3.
Veicināt jauniešu līdzdalību pētniecības procesos un 2015.Esošā budžeta ietvaros IZM
Pašvaldības
pētniecības nozares attīstību novadu līmenī, atbalstot 2020.
“jaunietis - pētnieks” modeli
3.4. uzdevums: nodrošināt Latvijas pārstāvniecību starptautiskajās institūcijās un sadarbības tīklos jaunatnes jomā
3.4.1.
Attīstīt divpusējo un daudzpusējo sadarbību, tajā skaitā 2015.Esošā budžeta ietvaros IZM
ĀM
2.PR., 2.4. RR
jaunatnes organizāciju sadarbību jaunatnes politikā.
2020.
3.4.2.
Nodrošināta jauniešu līdzdalība ES strukturētā dialoga 2015.Esošā budžeta ietvaros IZM
NVO
2.PR., 2.4. RR
starptautiskajās konferencēs
2020.
4. PR., 4.7. RR
3.5. uzdevums: nodrošināt jauniešiem iespēju līdzdarboties jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanā valsts un pašvaldību mērogā,
sekmēt jauniešu līdzdalību pārstāvniecības demokrātijā un stiprināt jaunatnes organizāciju kapacitāti
3.5.1.
Nodrošināt jauniešiem
un jaunatnes nevalstiskajām 2015.Esošā budžeta ietvaros IZM
Visas
4. PR., 4.3. RR
organizācijām iesaisti jaunatnes politiku ietekmējošu 2020.
ministrijas/NV
lēmumu apspriešanā pirms to pieņemšanas.
O
3.3.2.
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3.5.2.

3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.

Pašvaldību un jaunatnes organizāciju partnerību
stiprināšana, atbalstot vietējā mēroga iniciatīvas un
jaunatnes organizāciju projektus par jaunatnes līdzdalību,
jaunatnes organizāciju attīstību, popularizējot šādas
vērtības: a) brīvprātīgais darbs un darba tikums; b) jauniešu
piederības apziņa; c) veselīgs dzīves veids; d) popularizēt
NVO kā iespēju pašattīstīties un ietekmēt notiekošos
procesus valstī.
Nodrošināta jauniešu līdzdalība ES strukturētā dialoga
nacionāla līmeņa diskusijās
Nodrošināta ES strukturētā dialoga nacionāla līmeņa darba
grupas darbība
Organizēt Latvijas jaunatnes politikas forumus gan
reģionālā, gan nacionālā līmenī

2015.2020.

Esošā budžeta ietvaros

IZM

NVO/LPS/
pašvaldības

4. PR., 4.5. RR

2015.2020.
2015.2020.
2015.2020.

Esošā budžeta ietvaros

IZM

4. PR., 4.7. RR

Esošā budžeta ietvaros

IZM

NVO/LPS/
pašvaldības
NVO/LPS/
pašvaldības

Esošā budžeta ietvaros
(Šveices finanšu
instruments)
Esošā budžeta ietvaros

IZM

JSPA

4. PR., 4.3. RR

Esošā budžeta ietvaros

IZM

NVO
LM,

Esošā budžeta ietvaros

IZM

NVO

4. PR., 4.3. RR

Esošā budžeta ietvaros

IZM

NVO

4. PR., 4.1. RR
4. PR., 4.9. RR,
4.10 RR

4. PR., 4.7. RR

IZM
Sadarbībā ar citām institūcijām veicināt jaunatnes 2015.4. PR., 4.4. RR
organizāciju skaita un kvalitātes palielināšanos
2020.
3.6. uzdevums: nodrošināt aktuālas, viegli uztveramas informācijas pieejamību jauniešiem par viņu tiesībām, pienākumiem, atbildību un iespējām.
Visas
3.6.1.
Sadarbībā ar ministrijām un institūcijām attīstīt portālu 2015.Esošā budžeta ietvaros IZM
1.PR., 1.1. RR
ministrijas/
www.jaunatneslietas.lv
kā interaktīvu jauniešiem 2017.
Pašvaldības/
saprotamu informācijas sistēmu

3.5.6.

3.6.2.

Informēt jauniešus par darba tiesībām un darba drošību.

2015.
2020.

3.6.3.

Organizēt interaktīvas informatīvas kampaņas par
līdzdalību jaunatnes organizācijās.
Popularizēt brīvprātīgā darba ieguvumus sabiedriskā
labuma darbības jomās un veicināt jauniešu motivāciju
veikt brīvprātīgo darbu.

2015.2020.
2015.2020.

3.6.5.
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Sociālie
partneri
(Latvijas Brīvo
arodbiedrību
savienība,
Latvijas Darba
devēju
konfederācija).
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3.6.6.

3.6.7.

Popularizēt un iedzīvināt formālajā un neformālajā 2018-2020
izglītības procesā Latvijas kultūras kanonu, tostarp izveidot
tā digitālo versiju bērnu un jauniešu auditorijai
Organizēt informatīvus seminārus par Eiropas brīvprātīgā 2015.darba un citu programmu iespējām.
2020.

Esošā budžeta ietvaros

IZM

VISC, KM

Esošā budžeta ietvaros

IZM

JSPA/
pašvaldības
/NVO/ LPS

4. PR., 4.9. RR

4. RĪCĪBAS VIRZIENS – NODARBINĀTĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA
4.1. uzdevums: īstenot pasākumus, kas palīdzēs jauniešiem iekļauties darba tirgū un uzlabot savas profesionālās prasmes
4.1.1.
Īstenot pasākumus, kas palielina nodarbinātībā, izglītībā 2015.Esošā budžeta ietvaros LM
NVA,
5. PR., 5.1. RR
vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un 2018.
(ESF 30.3 milj.) pa
izglītības
izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros
gadiem
iestādes, darba
devēji
4.1.2.
Nodrošināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu 2015.Esošā budžeta ietvaros IZM
VIAA,
5. PR., 5.1. RR
īstenošanu Jauniešu garantijas ietvaros
2018.
(ESF 29.3 milj. pa
izglītības
gadiem)
iestādes
4.2. uzdevums: pilnveidot un nodrošināt pieejamu finanšu, metodisko un informatīvo atbalsta mehānismu jauniešiem, kas vēlas uzsākt
komercdarbību
4.2.1.
Īstenot informatīvos pasākumus jauniešiem par pieejamiem 2015.Esošā budžeta ietvaros IZM
EM,
LM, 5. PR., 5.3. RR,
finanšu instrumentiem nodarbinātības veicināšanai un 2020.
LTRK, LBAS, 5.4. RR.
uzņēmējdarbības uzsākšanai
LDDK
un
NVO
4.2.2.
Izveidot sistēmu jauniešu iesaistei uzņēmējdarbībā
2015.Esošā budžeta ietvaros IZM
EM,
FM, 5. PR., 5.1. RR
2020.
LIAA, NVO
4.2.3.
Īstenot inovatīvo biznesa ideju projektu konkursu 2016.Esošā budžeta ietvaros VARAM EM/LIAA/Pašv 5. PR., 5.1. RR
aldības/LPS
(2015.gadā Norvēģu
jauniešiem reģionālā līmenī
2020.
finanšu instruments
86 tūkst. EUR /

4.2.4.

Veicināt pašvaldību un plānošanas reģionu iesaisti jauniešu 2015līdzfinansēšanā reģioniem un novadiem nepieciešamas 2020.

No
2016.-2020.
papildu finansējums 86
tūkst. EUR katru gadu13
Esošā budžeta ietvaros IZM

LPS/VARAM/
/Pašvaldības/N

5. PR., 5.1. RR

Tiks iesniegti VARAM priekšlikumi jaunajām politikas iniciatīvām saskaņā ar MK noteikto likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un
2018.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" sagatavošanas grafiku.
13
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profesijas apguvē ar nosacījumu, ka pēc studiju beigām
VO
jaunietis strādā apgūtā profesijā vismaz 2 gadus konkrētajā
pašvaldībā
4.3. uzdevums: nodrošināt karjeras atbalstu jauniešiem, ar kura palīdzību varētu jau agrīnā attīstības posmā palīdzēt noteikt bērna un jaunieša
interesēm un spējām vispiemērotāko nākotnes profesiju.
4.3.1
Sadarbībā ar sociālajiem partneriem īstenoti skaidrojoši 2015.Esošā budžeta ietvaros IZM
EM/LDDK/N
5. PR., 5.1. RR
pasākumi darba devējiem par jauniešu nodarbinātību un 2020.
VO
kvalitatīvas prakses nozīmi
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 2016 –
4.3.2.
Esošā budžeta ietvaros IZM
VIAA
5. PR., 5.6. RR
profesionālās izglītības iestādēs
2018
(ESF 23,08 milj.
SAM 8.3.5.14)
5. RĪCĪBAS VIRZIENS – VESELĪBA UN LABKLĀJĪBA
5.1. uzdevums: nodrošināt veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu
Pašvaldības/
5.1.1.
Atbalstīt un īstenot mērķtiecīgus pasākumus un 2015.Esošā budžeta ietvaros IZM
6. PR., 6.1. RR,
LPS/ NVO/VM, 6.2. RR
programmas, t.sk. atklātus projektu konkursus, kas veicina 2020.
SPKC
un popularizē veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un
domāšanu/garīgo veselību ilgtermiņā (vismaz 3 gadu
periodā)
NVD
VM,
NVO, 6. PR., 6.1. RR
5.1.2.
Izveidot un popularizēt mobilo aplikāciju jauniešiem par 2016.Papildu finansējums
IZM, SPKC
veselības aprūpes sistēmu, pieejamajiem veselības aprūpes 2020.
2016 - 50 000 EUR
pakalpojumiem un veselības veicināšanas iespējām
(25 000 EURO
izveidošanai un
2016.gadā 25 000
EURO uzturēšanai un
popularizēšanai)
5.1.3.
Sadarbībā ar NVO un pašvaldībām veicināt informācijas 2016.Esošā budžeta ietvaros SPKC,
VM,
NVO, 6. PR., 6.1. RR
NVD
pieejamību jauniešu centros par veselības veicināšanas un 2020.
pašvaldības,
6. PR., 6.4. RR
slimību profilakses jautājumiem
IZM

14

Finansējuma saņēmēji: Valsts izglītības attīstības aģentūra, vispārējās, t.sk. speciālās un profesionālās izglītības iestādes, pašvaldības
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5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.

Organizēt apmācības pašvaldību veselības veicināšanas
kontaktpersonām un nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla
speciālistiem par veselīga dzīvesveida veicināšanu
jauniešiem (vienas dienas apmācība, ik gadu, sākot no
2016.gada)
Veikt pētījumu par jauniešu veselības stāvokli Latvijā un to
ietekmējošajiem faktoriem.
Jauniešu izglītošana par drošību internetā

2016.2020.

Papildu finansējums 10 VM
000 EUR 5 gadu
periodam (2 000
EURO gadā)

2018.

Esošā budžeta ietvaros

IZM

2016.2020.

Esošā budžeta ietvaros

IZM

IZMPamn_26022015_jaunatne; Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam

NVO/
pašvaldības/
LPS

6. PR., 6.2. RR
6. PR., 6.1. RR

6. PR., 6.1. RR
LM
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V IETEKMES NOVĒRTĒJUMS UZ VALSTS UN PAŠVALDĪBU BUDŽETIEM
Pamatnostādņu īstenošanai plānotie finanšu avoti ir valsts un pašvaldību budžets, kā arī starptautiskais finansējums.
Lielākā daļa Pamatnostādnēs paredzēto pasākumu īstenošana tiks nodrošināta Pamatnostādnēs minētajām institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu
ietvaros. Savukārt jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Pamatnostādnēs minētajām institūcijām izskatāms Ministru kabineta
likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru un likumprojekta par valsts budžetu nākamajiem saimnieciskajiem gadiem sagatavošanas procesā kopā
ar visu ministriju un citu valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta iespējām.
Turpmākie trīs gadi

Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos t.sk.:
Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos
Izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos
Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos t.sk.:

2015.

2016.

2017.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

Izmaiņas valsts budžeta izdevumos

Izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos
Kopējā finansiālā ietekme:
Finansiālā ietekme uz valsts budžetu

50 000 EURO
2 000 EURO
86 tūkst. EUR – VARAM
854.86x12=10 258.32 EUR
gadā.
10 258.32 EUR gadā x5
koordinatori =51 291.60 EUR
gadā

0
-

189 291.16

0

-164 291.6
-139291.6
Finansiālā ietekme uz pašvaldību budžetu
0
0
0
Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu
Informācija par katra uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu tiks iekļauta
ieņēmumu un izdevumu aprēķinu pievieno politikas plānošanas dokumenta Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2015.–2020.gadam paredzēto uzdevumu un
pielikumā. Ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem norāda atsevišķi
pasākumu plānā.
valsts un pašvaldību budžetam)
Pamatnostādņu īstenošanai nepieciešamais valsts budžeta papildus finansējums tiks
izskatīts likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam izstrādes ietvaros.
IZMPamn_26022015_jaunatne; Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam

0

0

2 000 EURO
86 tūkst. EUR - VARAM
854.86x12=10 258.32 EUR
gadā.
10 258.32 EUR gadā x5
koordinatori =51 291.60
EUR gadā
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Cita informācija
Izmaiņas budžeta izdevumos no 2018. līdz 2020.gadam

Izmaiņas valsts budžeta izdevumos

2018.
2 000 EURO

2019.
2 000 EURO

10 258.32 EUR gadā x5
10 258.32 EUR gadā x5
koordinatori =51 291.60 EUR koordinatori =51 291.60 EUR
gadā
gadā
86 tūkst. EUR - VARAM
86 tūkst. EUR - VARAM

2020.
2 000 EURO
10 258.32 EUR gadā x5
koordinatori =51 291.60
EUR gadā
86 tūkst. EUR - VARAM

Papildu priekšlikumi jaunajām politikas iniciatīvām saskaņā ar MK noteikto likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un
likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" sagatavošanas grafiku.
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VIII. TURPMĀKĀS RĪCĪBAS RAKSTUROJUMS
Pamatnostādņu īstenošanu nodrošinās IZM struktūrvienības, citas valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī nevalstiskās organizācijas, kuras ir iesaistītas
sporta politikas īstenošanā.
Nr.
p.k.

Rīcības raksturojums

Izpildes termiņš

1.

Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2015.–
2020.gadam īstenošanā atbildīgās institūcijas
atbilstoši kompetencei iesniedz IZM pārskatu
par Pamatnostādnēs ietvertā pasākumu plāna
izpildes gaitu un rezultātiem

2018.gada 1.marts
(vidusposma
novērtējumam)

2.

3.

4.

Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2015.–
2020.gadam
īstenošanas
vidusposma
novērtējuma sagatavošana un iesniegšana
Valsts kancelejā
Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2015.2020.gadam īstenošanas gala novērtējuma
sagatavošana
un
iesniegšana
Valsts
kancelejā, ietverot priekšlikumus jaunatnes
politikas attīstībai turpmākajos gados
Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2021.–
2027.gadam
projekta
iesniegšana
apstiprināšanai MK

2021.gada 1.marts
(gala novērtējumam)

Atbildīgā institūcija

Pamatnostādņu
īstenošanā atbildīgās
institūcijas

2018.gada 1.jūlijs

IZM

2021.gada 1.jūlijs

IZM

2021.gada 1.jūlijs

IZM

Nepieciešamības gadījumā IZM sagatavos grozījumus Pamatnostādnēs un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

IX. POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI, KURI ATZĪSTAMI PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM
Apstiprinot Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam, ……………………….
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