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Izglītības un zinātnes ministrijai 
 

Par Ministru kabineta rīkojuma 
projektu „Grozījumi Jaunatnes 
politikas pamatnostādnēs 2009.–
2018. gadam” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi Ministru kabineta rīkojuma 
projektu „Grozījumi Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.–2018. gadam” 
un to nesaskaņo, jo iebilst pret grozījumiem, un rosina: 

1.   Grozījumu 1. pantu izteikt šādā redakcijā: „Izteikt pamatnostādņu 
ievada trešās rindkopas pēdējo teikumu šādā redakcijā: 

„Pamatojoties uz pamatnostādnēm, ir plānots izstrādāt Jaunatnes 
politikas valsts programmu 2009.–2013. gadam, rīcības plānu 
Jaunatnes politikas pamatnostādņu īstenošanai 2014.–
2016. gadam un 2017.–2018. gadam un ikgadējo jaunatnes 
politikas valsts programmu, kurās tiks paredzēti konkrēti 
pasākumi attiecīgajam gadam pamatnostādnēs noteiktā mērķa, 
apakšmērķu un uzdevumu īstenošanai.”” 

2.  Grozījumu 2. pantu izteikt šādā redakcijā: „Izteikt VI sadaļas 
„Rīcības virzieni un darbības rezultāti” otro rindkopu šādā 
redakcijā: 

„Tā kā detalizēti pasākumi rīcības virzienu ietvaros tiks 
identificēti Jaunatnes politikas valsts programmā 2009.–
2013. gadam, ikgadējā jaunatnes politikas valsts programmā un 
rīcības plānā Jaunatnes politikas pamatnostādņu īstenošanai 
2014.–2016. gadam un 2017.–2018. gadam, turpmāk uzskaitīti 
būtiskākie rezultāti un rezultatīvie rādītāji.”” 

3.  Grozījumu 3.pantu izteikt šādā redakcijā: „Izteikt VII sadaļas 
„Ietekmes uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem novērtējums” 
pirmās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā: 

„Pamatnostādņu īstenošanai nepieciešamais finansējums būs 
atkarīgs no VIII sadaļā „Turpmākā rīcība” minētajā Jaunatnes 
politikas valsts programmā 2009.–2013. gadam, ikgadējā 
jaunatnes politikas valsts programmā un rīcības plānos Jaunatnes 
politikas pamatnostādņu īstenošanai paredzētajiem pasākumiem, 
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kā arī attiecīgo ministriju plānotajiem izdevumiem, lai risinātu to 
kompetencē esošos uzdevumus un identificētās problēmas.”” 

4. Grozījumu 4. pantu izteikt šādā redakcijā: „Izteikt VIII sadaļu 
„Turpmākā rīcība” šādā redakcijā:  
 

Nr.p.k. Rīcības raksturojums Izpildes termiņš 
1 Pamatnostādnes apstiprina MK 2009. gads 

2 IZM izstrādā Jaunatnes politikas valsts 
programmu piecu gadu periodam pamatnostādņu 
īstenošanai un virza apstiprināšanai MK 

2009. gada aprīlis 

3.  IZM izstrādā ikgadējo jaunatnes politikas valsts 
programmu 

Katru gadu valsts budžeta 
ietvaros 

3 IZM izstrādā rīcības plānu Jaunatnes politikas 
pamatnostādņu īstenošanai triju gadu periodam 

2014. gada maijs 

4 IZM izstrādā rīcības plānu Jaunatnes politikas 
pamatnostādņu īstenošanai divu gadu periodam 

2016. gada aprīlis 

5 IZM koordinē un atbildīgās, iesaistītās valsts 
pārvaldes institūcijas savas kompetences 
ietvaros īsteno Jaunatnes politikas valsts 
programmu 2009.–2013. gadam, ikgadējo 
jaunatnes politikas valsts programmu un rīcības 
plānus 

2009.–2013. gads 

Katru gadu  

2014.–2016. gads 

2017.–2018. gads 

6 IZM koordinē ar pamatnostādņu īstenošanu 
saistīto jauno politikas iniciatīvu finansēšanas 
pieteikumu izstrādi atbilstoši apstiprinātājām 
prioritātēm 

2009.–2018. gads, patstāvīgi 

7 IZM sniedz pārskata ziņojumus par 
pamatnostādņu īstenošanu vidus posmā 

2014. gada maijs”” 
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