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VSS-593, Par pamatnostādņu 
projektu “Jaunatnes politikas pa-
matnostādnes 2015.–2020. gadam” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
precizēto Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2015.–2020. gadam, jo ir šādi 
iebildumi: 

1. Iebilstam pret IZM komentāru par izziņā norādīto 79. jautājumu. 
LPS iebildums tieši nav ņemts vērā pēc būtības, bet gan tikai 
formāli. Ja jau pašvaldības ir atbildīgas par karjeras izglītību, tad 
kāpēc 4.3.2. punktā jāizceļ tieši vispārīgās un profesionālās 
izglītības iestādes? Fakts, ka kādam ir tiesības, pats par sevi 
neveicina šo tiesību īstenošanu. Savukārt 4.3.2. uzdevumā ir 
jaušama vēlme tomēr veicināt karjeras atbalsta pieejamību 
jauniešiem. Uzskatām, ka jauniešu centri tikai un vienīgi veicinātu 
uzdevuma izpildi, kā arī izvirzītā rezultatīvā rādītāja sasniegšanu. 
Un, lai stiprinātu jauniešu centru lomu gan karjeras izglītības jomā, 
gan vispārīgi, jauniešu centru pieminēšana arī šeit būtu ļoti vēlama. 
Uzdevumos kā veicamais pasākums nekur neparādās karjeras 
konsultantu darbības veicināšana tuvāk jauniešiem, izvērtējot 
iespējas šos pasākumus sniegt ārpus karjeras konsultantu darba 
telpām, kas šajā gadījumā varētu būt jauniešu centrs. 

2. Lūdzam pie 3.2.2 uzdevuma kā līdzatbildīgo institūciju pievienot 
LPS. 

3. Attiecībā uz LPS iebildumu, ka nevienā no rīcības virzieniem 
neparādās uzdevumi, kas saistīti ar ģimenes vērtību stiprināšanu 
jauniešu vidū, aicinām īstenošanas plānā ietvert pasākumus, kas 
stiprinātu ģimenes kā tādas, ģimenes vērtību izprašanu jauniešu vidū 
(piemēram, kopīgi ģimenes pasākumi, tradīcijas). Būtiski ir arī 
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popularizēt jebkuru atbalstu jaunajām ģimenēm, ja tāds ir pieejams. 
Ģimenes vērtību popularizēšana.  

4. Izziņā par atzinumos sniegtajiem iebildumiem pie 60. punkta minēts, 
ka “Rezultatīvais rādītājs 1.4. saskaņā ar PKC iebildumu ir 
svītrots”, bet pie 82. punkta minēts “Rezultatīvais rādītājs 1.4. 
izteikts šādā redakcijā: reizi divos gados īstenots jauniešu viedokļu 
un jaunatnes politikas īstenošanas rādītāju monitorings”. 

5. Izziņā par atzinumos sniegtajiem iebildumiem pie 60. punkta minēts, 
ka “Rezultatīvais rādītājs 3.4. izveidot darba ar jaunatni sistēmas 
attīstības modeli (darba ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču 
strukturēšana, izvērtēšana un kvalifikācijas celšana”) svītrots. Līdz 
ar to nav skaidrs, vai tiks veidots šāds modelis, ar kura izveidi 
šobrīd strādā Jaunatnes konsultatīvās padomes izveidotā darba 
grupa. 

6. Lūdzam pie saīsinājumu saraksta iekļaut arī “LPS – Latvijas 
Pašvaldību savienība”. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


