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Grozījumi Jaunatnes likumā

Spēkā no 2017.gada 1.janvāra

Mērķis: noteikt kritērijus valsts budžeta finansējuma piešķiršanai jaunatnes organizāciju darbības atbalstam,

jo esošajā likuma redakcijā noteiktie kritēriji vairs neatbilst aktuālajai situācijai jaunatnes jomā, tādējādi palielinātas

atbalsta iespējas un pieaudzis jaunatnes organizāciju skaits, kas var pretendēt uz darbības atbalstu.

Kritēriji jaunatnes organizācijām:

1) ierakstīta Jaunatnes organizāciju sarakstā saskaņā ar šī likuma 6.pantā noteikto;

2) īsteno neformālās izglītības programmas jauniešiem;

3) ir pilntiesīgs biedrs starptautiskā radniecīgas darbības jomas sadarbības tīklā;

4) ir apvienojušies ne mazāk kā 300 biedru vai apvienojušās jaunatnes organizācijas, kuru kopējais biedru

skaits nav mazāks par 300;

5) veic darbu ar jaunatni vismaz trijos plānošanas reģionos;

6) īsteno savu darbību atbilstoši ikgadējām jaunatnes politikas prioritātēm;

7) darbības ilgums, veicot darbu ar jaunatni, nav mazāks par trim gadiem;

8) ik gadu organizē vismaz vienu nacionāla mēroga konferenci saviem biedriem un citiem interesentiem par

aktuāliem jaunatnes politikas jautājumiem;

9) informācija par organizācijas darbību ir pieejama publiski tīmekļa vietnē.
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Projektu termiņš!!!

• Konkurss reizi divos gados, kura ietvaros jaunatnes organizācijas piesakās
darbības atbalsta finansējumam divu gadu periodam.

• Pēc lēmuma par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai pieņemšanas tiek
noslēgta vienošanās, kas nosaka projekta un tā posmu darbu saturu, izpildes
termiņus, kā arī pušu tiesības un sasniedzamos rezultātus.

• Līgumu par projekta posmu izpildi slēdz ar projekta iesniedzēju par katru gadu.



Jaunatnes politikas valsts 
programma 2017.gadam

• Apstiprināta 2017.gada 10.janvārī

• 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.

• Programmas pasākumus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra.

• Programma izstrādāta saskaņā ar Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.-2020. un tajā
noteiktajiem darbības virzieniem un prioritātēm.
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Programma izstrādāta saskaņā ar Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.-2020. gadam (atbalstīts

ar Ministru kabineta 2016.gada 14. aprīļa rīkojumu Nr.256 “Par Jaunatnes politikas īstenošanas plānu

2016.-2020. gadam”) un tajā noteiktajiem darbības virzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem:

• Nodrošināta valsts un pašvaldību institūciju sadarbība un saskaņota darbība jaunatnes politikas

īstenošanā, tai skaitā iesaistoties starptautiskos sadarbības tīklos;

• Nodrošināts atbalsta mehānisms darbu ar jaunatni veicošām personām;

• Nodrošināta jauniešu pilnvērtīga līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedriskajā dzīvē;

• Nodrošināta aktuālāko datu un informācijas pieejamība par jaunatni un jaunatnes politiku.
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Prioritātes 2017.gadam:

1) veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālā līmenī;

2) atbalstīt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, tostarp sadarbību ar valsti un 
pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē;

3) vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā;

4) attīstīt darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālo pilnveidi.
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• Kopējais finansējums 332 353 EUR

Valsts programmā arī ietverti Saeimā iebalsotie priekšlikumi finansējuma piešķiršanai valsts budžeta 

dotāciju veidā:

* Atbalsts  biedrībai “Latvijas  Skautu un gaidu centrālā organizācija” biedrības darbības 

nodrošināšanai. Finansējums – 100 000 EUR.

* Atbalsts biedrībai “Latvijas Mazpulki” Valstiskās audzināšanas programmas īstenošanai. 

Finansējums – 100 000 EUR. 

* Atbalsts biedrībai “Radām novadam” studentu biznesa projektu konkursa “Radām 

novadam” norisei. Finansējums – 29 140 EUR.
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Atbalstīti līdz 40 pašvaldību projekti, kas vērsti uz vietējā un nacionālā līmeņa jaunatnes

politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu, lai veicinātu un nodrošinātu valsts un

pašvaldību institūciju sadarbību un saskaņotu darbību jaunatnes politikas īstenošanā.

Ņemot vērā nevienmērīgo atbalstu vietējā līmeņa jaunatnes politikas dokumentos noteikto mērķu

sasniegšanai, ir atbalstāmas aktivitātes, kas vērstas uz sistēmas izveidei un pilnveidei nepieciešamo

pasākumu nodrošināšanu (piemēram, mācības, pieredzes apmaiņas, tikšanās, speciālistu piesaiste) vai

ieviesto sistēmu/pieeju/programmu izvērtēšanu un rezultātu izplatīšanu/ilgtspējas nodrošināšanu.

• Finansējums – 132 063 EUR

• Pieteikšanās atklātajam projektu konkursam līdz 2017.gada 6.martam
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Atbalstīti 10 jaunatnes organizāciju, lai veicinātu jaunatnes organizāciju un pašvaldību sadarbību un

sekmētu jauniešu līdzdalību.

Saskaņā ar 2016.gada Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajās aptaujās sniegto informāciju kā svarīgu uzdevumu

pašvaldības min nepieciešamību sekmēt līdzdalību jaunatnes organizācijās, iniciatīvu grupās, klubos un brīvprātīgajā darbā,

kā arī jauniešu iesaistīšanos starptautiskajos projektos, tādējādi attīstot toleranci un izpratni par multikulturālo pasauli.

Tādējādi ir nepieciešams stiprināt pašvaldību un jaunatnes organizāciju partnerību, atbalstot vietējā mēroga iniciatīvas par

jaunatnes līdzdalību, popularizējot šādas vērtības:

a) brīvprātīgais darbs un darba tikums;

b) jauniešu piederības apziņa;

c) veselīgs dzīves veids;

d) popularizēt jauniešu iesaistīšanos NVO kā iespēju pašattīstīties un ietekmēt notiekošos procesus valstī;

e) dzīves prasmju apgūšanu neformālajā izglītībā.

• Finansējums – 35 000 EUR.

• Pieteikšanās atklātajam projektu konkursam līdz 2017.gada 6.martam
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Atbalstīti līdz 3 projekti, kas sniedz atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai un
līdzdalībai valsts jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā.

Viens no būtiskiem jaunatnes politikas indikatoriem ir jauniešu dalība jaunatnes vai citās
nevalstiskajās organizācijās. Sniedzot finansiālu atbalstu jaunatnes nevalstisko organizāciju
administratīvajam nodrošinājumam, tiks sekmēta efektīva jaunatnes politikas uzdevumu un mērķu
sasniegšana - nodrošināta jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā valsts un starptautiskajā
mērogā, kā arī stiprināti vieni no jauniešu neformālās izglītības nodrošinātājiem un jauniešu
līdzdalības veicinātājiem.

• Finansējums – 75 000 EUR

• Pieteikšanās atklātajam projektu konkursam līdz 2017.gada 6.martam
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• Sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi pasākumu organizēšana Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2017

- Liepājā, t.sk, pieredzes apmaiņas seminārs darbā ar jaunatni iesaistītajām personām (aprīļa beigas),

Starptautiskās jaunatnes dienas pasākumu 12.augustā, Strukturētā dialoga konference (8.-10.marts).

• Konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2018” organizēšana.

• Latvijas Republikas valdības un Flandrijas valdības sadarbības programmas ietvaros 2017.gada 4.

ceturksnī Latvijā notiks pieredzes apmaiņas seminārs “Pētniecības nozīme jaunatnes politikas

veidošanā”. Seminārā Latvijā piedalīsies 20 jaunatnes jomas pārstāvji, pieci no katras valsts.
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• Latvijas Republikas valdības un Flandrijas valdības sadarbības programmas ietvaros 2017.gada 4. ceturksnī

Latvijā notiks pieredzes apmaiņas seminārs “Pētniecības nozīme jaunatnes politikas veidošanā”. Seminārā

Latvijā piedalīsies 20 jaunatnes jomas pārstāvji, pieci no katras valsts.

• Veikts jaunatnes politikas monitorings, nodrošinot iespēju novērot izmaiņas (politikas un plānoto rezultātu

sasniegšanas tendences), kas notiek līdz ar jaunatnes politikas īstenošanu.

• Portāla www.jaunatneslietas.lv tehnisko iespēju uzlabošana un jaunas vizuālās identitātes izstrāde.
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• Jaunatnes lietu speciālistu mācības - profesionālās pilnveides programma jaunatnes lietu speciālistiem

80 akadēmisko stundu apjomā, kurā piedalīsies 25 pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti, iegūstot

tiesības strādāt pašvaldībās par jaunatnes lietu speciālistu.

2017.gada prioritāte: attīstīt darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālo pilnveidi, uzlabojot

jaunatnes lietu speciālistu apmācību kārtību, kā arī izstrādājot jaunatnes darbinieku profesionālās

pilnveides sistēmu.

Jaunatnes konsultatīvās padomes ietvaros izveidota darba grupa «Darba ar jaunatni sistēmas

attīstības modeļa izstrādes darba grupa»

• Izstrādāti grozījumi MK 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1047 "Jaunatnes lietu speciālistu

apmācības kārtība".

• Izstrādāti MK noteikumi "Jaunatnes darbinieka apmācības kārtība".



Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2016.-2020. gadam noteiktie uzdevumi:

1) izstrādāt vienotu modeli jauniešu neformālās izglītības attīstīšanai un atzīšanai

valsts mērogā, veicinot arī neformālās izglītības metožu izmantošanu;

2) aktualizēt normatīvo bāzi jaunatnes politikas jomā:

«Jaunatnes likumu papildināt ar jaunatnes darbinieka definīciju, neformālās

izglītības jaunatnes jomā programmas definīciju.»

Jaunatnes konsultatīvās padomes ietvaros izveidota darba grupa «Jauniešu

neformālās izglītības vienota modeļa izstrādes darba grupa»

Vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības 

atzīšanai valsts mērogā



Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra piedalās 3 gadu ilgtermiņa projektā (2016.gada
vidus līdz 2019.gada vidus) par jaunatnes darba kvalitātes celšanu pašvaldībās

• Mērķis: uzlabot jaunatnes darba kvalitāti pašvaldībās, sniedzot regulāru ilgtermiņa atbalstu
pozitīvu pārmaiņu veicināšanai.

Projekts tiks īstenots 2 daļās. Pusotru gadu projekts tiks īstenots ar 7 pašvaldībām:

• Auces novada pašvaldība;

• Brocēnu novada pašvaldība;

• Dundagas novada pašvaldība;

• Kocēnu novada pašvaldība;

• Limbažu novada pašvaldība;

• Saulkrastu novada pašvaldība;

• Valmieras pilsētas pašvaldība.

Nākamajam pusotra gada periodam tiks atlasītas citas pašvaldības.

„Erasmus+: Jaunatne darbībā” 

projekts „Jaunatnes darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā” 



Galvenās aktivitātes nacionālā un starptautiskā mērogā: 

• individuālās attīstības stratēģijas un darba plāna izveide darba ar jaunatni kvalitātes celšanai;

• grupu un individuālās tikšanās;

• regulārs mentorings un konsultācijas darba plāna realizācijas laikā;

• iespēja piedalīties nacionāla mēroga un starptautiskās apmācībās un konferencēs;

• pieredzes braucieni Latvijā un Eiropā;

• atbalsts „Erasmus+: Jaunatne darbībā” esošo rīku darbā ar jaunatni apgūšanā un pielietošanā. 

„Erasmus+: Jaunatne darbībā” 

projekts „Jaunatnes darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā” 



Par visu, kas svarīgs, arī…

/jaunatneslietas

/jaunatneslietas

@IZM_Jaunatne

www.izm.gov.lv
www.jaunatneslietas.lv 
www.jaunatne.gov.lv 


