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Izglītības un zinātnes ministrijai 
 

Par Ministru kabineta rīkojuma 
projektu „Grozījumi Ministru 
kabineta 2009. gada 20. aprīļa 
rīkojumā Nr. 246 „Par Jaunatnes 
politikas pamatnostādnēm 2009.–
2018. gadam”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi Ministru kabineta rīkojuma 
projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. aprīļa rīkojumā Nr. 246 
„Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.–2018. gadam”” (turpmāk – 
rīkojuma projekts) un to nesaskaņo, jo ir šādas iebildes: 

1. Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.–2018. gadam ir ilgtermiņa 
politikas plānošanas dokuments. Izslēdzot rīcības plānu, Jaunatnes 
politikas pamatnostādņu īstenošanai 2014.–2016. gadam un rīcības plānu 
Jaunatnes politikas pamatnostādņu īstenošanai 2017.–2018. gadam un 
atstājot tikai ikgadējo jaunatnes politikas valsts programmu, zūd 
politikas plānošanas dokumentu pēctecība, kā arī, ņemot vērā, ka 
jaunatnes politikas pamatnostādnēs nav iezīmēti izvirzīto mērķu un 
rezultātu sasniegšanai nepieciešamie finansējuma apjomi, avoti un 
atbildīgās institūcijas, tad, izstrādājot 3 gadu rīcības plānu, to vajadzētu 
paredzēt un atbilstoši plānot ikgadējo valsts budžetu un vidēja termiņa 
budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016. gadam. Legalizējot tikai ikgadējās 
jaunatnes politikas valsts programmas izstrādi, pastāv risks, ka tā tiek 
sastādīta jau apstiprināta budžeta ietvaros, nevis lai sasniegtu 
pamatnostādnēs izvirzītos mērķus un rezultatīvos rādītājus. Iepriekš 
minētā iemesla dēļ svarīgi ir saglabāt 3 gadu rīcības plānu. 

2. Atbalstam ikgadējās jaunatnes politikas valsts programmas izstrādi un 
uzskatām, ka tā ir nepieciešama, tomēr līdzšinējā prakse rāda, ka valsts 
programma tiek izstrādāta novēloti un tiek pieņemta jau pēc kārtējā gada 
iestāšanās, piemēram, 2014. gadā tā tika apstiprināta 15. janvārī, kad 
valsts budžets 2014. gadam jau bija pieņemts. Ikgadējai jaunatnes valsts 
programmai jābūt sastādītai valsts budžeta ietvaros, nevis pēc valsts 
budžeta pieņemšanas. Iesakām ikgadējo jaunatnes valsts programmu 
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publiskot pašvaldībām vismaz 3 mēnešus pirms tās darbības uzsākšanas, 
lai pašvaldības varētu laicīgi saplānot budžetu plānotajām aktivitātēm. 

3. Papildināt anotācijas 4. punktu pēc vārdiem Aktualizēšanas procesā tiks 
iesaistītas jaunatnes organizāciju un biedrību, kas veic darbu ar 
jaunatni pārstāvji, ar vārdiem LPS, pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti 
un pašvaldību jauniešu centru vadītāji, kā arī tematiski atbilstošu valsts 
institūciju pārstāvji (Veselības ministrija, Nodarbinātības valsts 
aģentūra, Labklājības ministrija u.c.), lai nodrošinātu tikai tādu 
politikas aktivitāšu un rezultātu iekļaušanu, kuru izpilde ir reāla un kuru 
izpildes sekmīgums ir identificējams pēc noteiktiem, konkrētajā jomā 
apkopotiem indikatoriem. 

4. Iepazīstoties ar Nacionālā jaunatnes foruma „Ievirzi Latviju” rezolūciju 
un atsaucoties uz pašvaldību jauniešu informāciju, kuri bija šī foruma 
delegāti un kuri apliecina, ka šāds projekts nav bijis apspriests un foruma 
dalībnieki par to nav balsojuši, uzskatām, ka sabiedrības līdzdalība nav 
notikusi anotācijā minētajā veidā – anotācijas VI. sadaļas 2. un 3. punkts. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


