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Kas ir LJP?

▪ Jaunatnes un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem, 
apvienība 

▪ LJP vīzija ir kļūt par Latvijas jauniešu viedokļu līderi 
Latvijā un pasaulē





Ko dara LJP?

▪ Nodrošina interešu aizstāvību jaunatnes politikā

▪ Informē LJP dalīborganizācijas un sabiedrību par 
aktualitātēm jaunatnes politikā

▪ Atbalsta LJP dalīborganizācijas jaunatnes politikas 
attīstībā un īstenošanā

▪ Stiprina LJP dalīborganizāciju savstarpējo sadarbību un 
kapacitāti

▪ Nodrošina ekspertīzi un īsteno pētniecību jaunatnes 
politikas jomā



LJP aktivitātes augusts – oktobris, 
2019

▪ Tikāmies ar 54 jaunatnes organizācijām visā Latvijā 

▪ Dalība 16 dažādās sanāksmēs - Eiropas jaunatnes dialoga 
(Strukturētā dialoga) nacionālajās darba grupās, 
neformālās izglītības atzīšanas darba IZM, Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, Jaunatnes 
konsultatīvās padomes sēde, UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas Asamblejas sēde u.c.

▪ Dalība vairāk kā 11 dažādos jaunatnes jomas pasākumos



LJP aktivitātes augusts – oktobris, 
2019

▪ Pārstāvam LJP Eiropas Jaunatnes forumā (EYF) un 
Latvijas pilsoniskajā aliansē (eLPa) 

▪ Sniedzam regulāru atbalstu LJP dalīborganizācijām 

▪ Izveidoti 3 atzinumi par jaunatnes politiku Kultūras 
ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai



LJP pētījums par jaunatnes
organizācijām

▪ Esošās situācijas noskaidrošana

▪ Ierosinājumi izmaiņām Jaunatnes likumā

▪ Jaunatnes politikas valsts programmas birokrātijas
mazināšana

Pētījumā piedalījās 64 organizācijas



Ierosinājumi izmaiņām Jaunatnes 
likumā

▪ Jānostiprina pašvaldības atbildība darbā ar jauniešiem 

▪ Labot “5. panta (2) Pašvaldība, izveidojot institucionālu 
sistēmu darbam ar jaunatni, ir tiesīga” uz Pašvaldība, 
izveidojot institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni: -1) 
"nosaka", 2) "pieņem", 3) 4) 5) "izveido', 6) "paredz"

▪ Šo pantu iekļaut arī jaunajā pašvaldību likumā



LJP pētījums par jaunatnes
organizācijām



LJP pētījums par jaunatnes
organizācijām



Ieteikumi

▪ Jaunatnes darbs pašvaldībā jāplāno ilgtermiņā

▪ Jaunatnes darbā pašvaldībās jāiesaista jaunatnes
NVO un tām jāuzticas

▪ Nebaidīties no deleģejuma līgumiem ar jaunatnes
NVO

▪ Stabils, nepārtraukts finansējums



Jaunatnes politikas aktualitātes

▪ Valsts jaunatnes politikas plānošanas dokumenta
2016.-2020. gadam izvērtējums

▪ Valsts jaunatnes politikas plānošanas dokumenta
2021.-2027. gadam izstrāde

▪ Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāva izmaiņas
pēc 22.11.19.
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Aktīvi jaunieši = aktīva sabiedrība



Paldies!
E-pasts: ljp@ljp.lv

Tālr.: +371 28018002

www.ljp.lv

FB: LatvijasJaunatnesPadome

Instagram: ljp_lv


