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Lietotie saīsinājumi 

 

AiM – Aizsardzības ministrija 

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija 

AS LVM – akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” 

ĀM – Ārlietu ministrija 

EEZ – Eiropas Ekonomikas zona 

EJZF – Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

EKPL – Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 

ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

EPB – Eiropas Parlamenta birojs Latvijā 

ES – Eiropas Savienība 

ESF – Eiropas Sociālais fonds  

ESK – Eiropas Solidaritātes korpuss 

IeM – Iekšlietu ministrija 

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IKVD – Izglītības kvalitātes valsts dienests 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 

JPP – Jaunatnes politikas pamatnostādnes 

JPVP – Jaunatnes politikas valsts programma 

JSPA – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

KM – Kultūras ministrija 

LJP – Latvijas Jaunatnes padome 

LLKC – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 

LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka 

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība 

LR – Latvijas Republika 

LR5 – Latvijas Radio 5  

LSM – Latvijas Sabiedriskie Mediji 

LU – Latvijas Universitāte 

LU SZF – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte 

LVMUN – Latvian Model United Nations 

NEET – jaunieši, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu 

NEPLP – Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 

NVD – Nacionālais veselības dienests 

NVO – nevalstiska organizācija 

PINTSA – Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome 

RSU – Rīgas Stradiņa universitāte 

SAM – specifiskais atbalsta mērķis 

SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs 

UNESCO – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija 

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra 

VISC – Valsts izglītības satura centrs 

VK – Valsts Kanceleja 

VLT – Valsts lauku tīkls 

VP – Valsts policija 

ZM – Zemkopības ministrija 
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I Kopsavilkums 

Jaunatnes politikas valsts programma 2021. – 2023. gadam (turpmāk – Programma) ir 

izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un 

nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu 

īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā.  

Programmas mērķis – ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba 

ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes 

uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības 

loceklim. 

Programmu izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija. Programmas izstrādē piedalījušās 

atbildīgās ministrijas (Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu 

ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija, Veselības ministrija, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Zemkopības ministrija), kā arī ministriju padotības 

iestādes – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Valsts izglītības satura cents, Izglītības 

kvalitātes valsts dienests, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Jaunsardzes centrs un Valsts policijas 

koledža. Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību, Programmas sagatavošanā iesaistīta Jaunatnes 

konsultatīvā padome, un priekšlikumi Programmas saturam tika sniegti 2020. gadā notikušās, 

jaunatnes politikai veltītās konferences “Jaunietis’21 – Izaicinājums pieņemts” ietvaros.  

Programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. 

gadam definētajiem mērķiem, rīcības virzieniem un uzdevumiem. 

Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam definēti rīcības virzieni: 

1. rīcības virziens: Darba ar jaunatni kvalitātes stiprināšana. 

2. rīcības virziens: Darba ar jaunatni sistēmas izveide un attīstība. 

3. rīcības virziens: Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana. 

4. rīcības virziens: Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves 

veicināšana. 

5. rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana. 

II Esošās situācijas raksturojums 

Programmā iekļautie pasākumi ir izvirzīti, ievērojot Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un 

valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, kas nosaka jaunatnes politikas nozares prioritātes.  

Plānošanas dokuments Programmas sasaiste ar plānošanas dokumentu 

Eiropas Savienības 

Jaunatnes stratēģija 2019.–

2027. gadam 

Stratēģijas mērķis ir risināt esošās un turpmākās problēmas, 

ar ko saskaras jaunieši visā Eiropā, ir definētas trīs darbību 

jomas jaunatnes nozarē:  

1) iesaistīšanās: jauniešu līdzdalības veicināšana 

demokrātiskajā dzīvē;  

2) saiknes veidošana: savstarpējo attiecību un pieredzes 

apmaiņu izmantošana darbā ar jaunatni, veidojot 

visiem jauniešiem pieejamas iespējas piedalīties 
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pieredzes apmaiņas, sadarbības, kultūras un 

sabiedriskos pasākumos Eiropas mērogā;  

3) iespēju veicināšana: veicināt jauniešus uzņemties 

atbildību par savu dzīvi. 

Programmas veidošanā ņemti vērā arī vienpadsmit Eiropas 

Jaunatnes mērķi: ES savienošana ar jaunatni, visu dzimumu 

līdztiesība, iekļaujošas sabiedrības, informācija un 

konstruktīvs dialogs, garīgā veselība un labklājība, atbalsts 

lauku jaunatnei, kvalitatīva nodarbinātība visiem, kvalitatīva 

mācīšanās, telpa un līdzdalība visiem, ilgtspējīga un zaļa 

Eiropa, jaunatnes organizācijas un Eiropas programmas. 

Ilgtermiņa konceptuālais 

dokuments „Latvijas 

izaugsmes modelis: cilvēks 

pirmajā vietā” 

Dokuments nosaka uz cilvēku centrētu Latvijas izaugsmes 

modeli. Galvenais izaugsmes resurss ir katra iedzīvotāja 

zināšanas un gudrība, to prasmīga izmantošana. Mērķis - 

ikviena cilvēka, tai skaitā jaunieša, dažādu dzīves kvalitātes 

aspektu paaugstināšana, kas sasniedzams, aktīvi izmantojot 

iedzīvotāju uzkrāto zināšanu potenciālu. 

Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija līdz 

2030. gadam 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izdalītas četras 

jomas, kas veido pamatu Latvijas sabiedrības nākotnei:  

jaunrade, tolerance, sadarbība un līdzdalība: 

1) jaunrade – spēja radīt jaunas idejas, rīcības formas vai 

arī sasaistīt esošās idejas, konceptus, metodes un 

rīcības jaunā veidā;  

2) tolerance – visu veidu sociālās atstumtības un 

diskriminācijas mazināšana, ieskaitot ienākumu 

nevienlīdzību, vecuma un dzimuma diskrimināciju 

darba tirgū, etniskos aizspriedumus un lingvistiskās 

institucionālās barjeras;  

3) sadarbība – horizontāla un vertikāla sadarbības 

veidošana starp institūcijām un iedzīvotājiem;  

4) līdzdalība – katrs ir atbildīgs par savu rīcību. 

Latvijas Nacionālais 

attīstības plāns 2021. – 

2027. gadam 

Programmā ietvertie uzdevumi ir pakārtoti trim Latvijas 

Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam ietvertām 

prioritātēm: 

1) Prioritātes “Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki”: 

a) rīcības virziens “Sociālā iekļaušana” paredz darba 

ar jaunatni nozīmes un veidu paplašināšanu un 

stiprināšanu, lai veicinātu efektīvu pāreju no 

bērna uz pieaugušā statusu; 

b) rīcības virziens “Psiholoģiskā un emocionālā 

labklājība” paredz vardarbības profilaksi, t.sk. 

mazinot mobingu jauniešu vidū, un savlaicīgu 

intervenci dažādās krīzes situācijās, stiprinot 

cilvēku psiholoģisko un emocionālo noturību un 

spēju rast labvēlīgu risinājumu. Šī rīcības virziena 

ietvaros arī paredzēta seksuālās un reproduktīvās 

veselības stiprināšana sabiedrībā un infekciju 



 

6 

 

slimību izplatības risku mazināšanu, uzlabojot 

psiholoģisko un emocionālo veselību, kas ir ļoti 

aktuāli tieši jauniešu vecuma grupā. 

2) Prioritātes “Zināšanas un prasmes personības un 

valsts izaugsmei” rīcības virziens “Iekļaujoša 

izglītības vide” paredz sociālās atstumtības riskam 

pakļauto bērnu un jauniešu (sociāli ekonomiskie riski, 

speciālās vajadzības, nelabvēlīgā situācijā nonākuši 

jaunieši, u. c. priekšlaicīgas mācību pamešanas riski) 

iesaistīšanu ārpus formālās izglītības (t.sk. interešu 

izglītības) pasākumos (t.sk. skolas vidē – kā vispārējā, 

tā profesionālajā izglītībā), preventīvus un pastāvīgus 

pasākumus visu veidu vardarbības mazināšanai 

izglītības iestādēs un atbalsta pasākumus bērniem un 

jauniešiem, pedagogiem, skolas personālam un 

ģimenēm. 

3) Prioritātes “Vienota droša un atvērta sabiedrība” 

rīcības virziens “Saliedētība” ietver sabiedrības 

pašorganizēšanās, sadarbības un līdzdarbības prasmju 

un iespēju paplašināšanu, jo īpaši attīstot jauniešu 

pilsonisko izglītību, iedzīvotāju līdzdarbību 

nevalstiskajās organizācijās, arodbiedrībās un 

brīvprātīgajā darbā. 

Jaunatnes politikas 

pamatnostādnes 2021. – 

2027. gadam  

Jaunatnes politikas pamatnostādnes ir galvenais valsts vidēja 

termiņa plānošanas dokuments jaunatnes jomā, kura mērķis 

ir jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana, panākot saskaņotas 

jaunatnes politikas īstenošanu un tās koordināciju visos 

līmeņos, identificējot prioritāros rīcības virzienus un politikas 

rezultātus. Visi Programmā iekļautie pasākumi ir pakārtoti 

šajās pamatnostādnēs definētajiem uzdevumiem.  

 

Informācija par pasākumiem, kas attiecas uz jauniešu fiziskās un mentālās veselības 

stiprināšanu, iekļauti Sabiedrības veselības pamatnostādņu īstenošanas plānā 2021. – 2023. gadam 

un Sporta politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam. Pasākumi, kas plānoti ar dzimumu saistītas 

vardarbības mazināšanai jauniešu vidū un cieņpilnu attiecību veidošanai, iekļauti Plānā sieviešu un 

vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam. Pasākumi sociālās riska 

grupas jauniešu iekļaušanai un jauniešiem ārpusģimenes aprūpē iekļauti Bērnu, jaunatnes un ģimenes 

attīstības pamatnostādņu īstenošanas plānā 2021. – 2023. gadam. Latvijas Radio un Latvijas 

Televīzijas sabiedriskajā pasūtījumā 2021. gadā iekļauti pasākumi, lai palielinātu bērnu, pusaudžu un 

jauniešu satura īpatsvaru, izvēloties šīm mērķauditorijām atbilstošas platformas un satura 

pasniegšanas formas. 

Ar detalizētu jaunatnes nozares situācijas aprakstu var iepazīties Jaunatnes politikas 

pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam.  
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III Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji 

Rezultatīvais rādītājs (RR) Bāzes vērtība 

un gads 
2023.gads 

Datu avots 

1. politikas rezultāts: izveidota  kvalitatīva un ilgtspējīga darba ar jaunatni sistēma valsts un 

pašvaldību līmenī, t.sk. nostiprināts darbs ar jaunatni kā pašvaldību autonomā funkcija, kā arī 

uzlabots darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālais sniegums un kompetences. 

1.1. Jauniešu īpatsvars, kuri piedalās jauniešu 

centru aktivitātēs  

19 % (2018.g.) 22 % Aptauja “Jaunieši 

Baltijas valstīs” 

(jānodrošina 

monitorings) 

1.2. Pašvaldību skaits, kurās darbs ar jaunatni 

tiek īstenots kā pašvaldības autonomā 

funkcija. 

0  

(2020.g.) 

42 IZM dati  

(jānodrošina 

monitorings) 

1.3. Jauniešu īpatsvars Latvijas iedzīvotāju 

kopskaitā 

12,17 % 

(2020.g.) 

12,4 % CSP 

2. politikas rezultāts: paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, vietējo 

kopienu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta jauniešu piederības sajūta 

Latvijai un Eiropai. 

2.1.  Jauniešu īpatsvars, kuri ir biedri 

nevalstiskajās organizācijās 

precizējams bāze + 3%   IZM dati 

(jānodrošina 

monitorings) 

2.2. Jauniešu īpatsvars, kuri iesaistās politisko 

partiju darbībā 

4 %  

(2017.g.) 

5 % Eurobarometer 

(jānodrošina 

monitorings) 

2.3. 16-24 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuri 

internetā publicē viedokļus par 

sabiedriskajiem un politiskajiem jautājumiem 

9 %  

(2017.g.) 

13 % Eurostat 

2.4. Jauniešu īpatsvars, kuri veic brīvprātīgo 

darbu regulāri, vairākas reizes gadā 

27 % (2020.g.) 30 % IZM dati  

(jānodrošina 

monitorings) 

2.5. Jauniešu īpatsvars, kuri augsti novērtē 

savas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu 

pašvaldības / valsts līmenī 

8 % /  5 % 

(2020.g.) 

11 % /  6 

% 

IZM dati 

(jānodrošina 

monitorings) 

2.6. 16-24 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuru 

digitālās prasmes ir augstākas par pamatlīmeni 

53 % (2019.g.) 58 % Eurostat 

3. politikas rezultāts: radītas plašākas iespējas jauniešiem ārpus formālās izglītības apgūt patstāvīgai 

dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences. 

3.1. 15–24 gadus vecu personu īpatsvars, kuras 

nav iesaistītas izglītībā vai darba tirgū (NEET)  

7,9 % (2019.g.) 7,9 % Eurostat 

3.2. Jauniešu vecumā no 15-24 gadiem 

nodarbinātības līmenis Latvijā (%) 

31,4 % 

(2019.g.) 

34 % CSP 

3.3. Trūcīgo jauniešu (15-24) īpatsvars 12 % (2017.g.) 12 % Eurostat 
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Rezultatīvais rādītājs (RR) Bāzes vērtība 

un gads 
2023.gads 

Datu avots 

3.4. Jauniešu īpatsvars, kuri augsti novērtē 

iespējas pilnveidot savu personību, zināšanas 

un prasmes savas dzīvesvietas tuvumā 

42 % (2020.g.) 48 % IZM dati  

(jānodrošina 

monitorings) 

3.5. Nabadzības riskam vai sociālās 

atstumtības riskam pakļauto 16–24 gadus vecu 

jauniešu īpatsvars 

22,1 % 

(2019.g.) 

19 % Eurostat 

3.6.  Pašvaldību īpatsvars, kurās tiek pielietots 

brīvprātīgā darba atzīšanas mehānisms 

33 % (2019.g.) 70 % IZM dati  

(jānodrošina 

monitorings) 

4. politikas rezultāts: veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana sabiedrībā. 

4.1. Jauniešu īpatsvars, kuri nav saskārušies ar 

diskrimināciju 

32 % (2020.g.) 36 % IZM dati  

(jānodrošina 

monitorings) 

4.2. Jauniešu ar ierobežotām iespējām dalība 

starptautiskajos projektos* 

25 % (2020.g.) 28 % JSPA dati 

4.3. Pašvaldību īpatsvars, kurās projektos un 

aktivitātēs tiek iesaistīti jaunieši ar 

ierobežotām iespējām 

45 %  

(2019. g.) 

80 % IZM dati 

4.4. 18-24 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuri 

priekšlaicīgi pametuši mācības 

9 %  

(2017.g.) 

8 % Eurostat 
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IV Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros īstenojamie pasākumi 2021. – 2023. gadam 

1. rīcības virziens: Darba ar jaunatni kvalitātes stiprināšana 

 Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīva

is rādītājs 

2021 

Rezultatīvais 

rādītājs 

2022 

Rezultatīvais 

rādītājs 

2023 

Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbild

īgā 

institūcija 

Izpildes 

termiņš 

(līdz 

pusgadam) 

Finanšu 

avots 

1.1. Stiprināt darbu ar jaunatni pašvaldību līmenī, nodrošinot visiem jauniešiem, t.sk. lauku jauniešiem, iespējas neformāli mācīties un attīstīt savas iniciatīvas, un 

veicinot brīvā laika lietderīgu izmantošanu. 

1.1.1. Atbalstīta jaunatnes politikas 

attīstība vietējā līmenī, 

veicinot kvalitatīvas un 

ilgtspējīgas darba ar jaunatni 

sistēmas izveidi/pilnveidi 

pašvaldībās, jauniešu ar 

ierobežotām iespējām 

iekļaušanu, izglītojamo 

pašpārvalžu attīstību savā 

pašvaldībā un sadarbību ar 

jaunatnes organizācijām. 

Atbalstīti vismaz  45 

pašvaldību īstenotie projekti 

jaunatnes politikas attīstībai 

vietējā līmenī (atbalstīto 

projektu skaits) 

     15 15 15 IZM  JSPA, 

pašvaldīb

as 

2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

1.1.2. Īstenots starptautisks 

ilgtermiņa projekts “Europe 

Goes Local” ar mērķi 

veicināt starptautisko 

dimensiju un kvalitāti darbā 

ar jaunatni pašvaldībās.  

Veicināta starptautiskā 

dimensija un kvalitāte darbā ar 

jaunatni pašvaldībās 

(pašvaldību skaits, kas ir 

saņēmušas atbalsta pasākumu 

kopumu projektā “Europe Goes 

Local”) 

7 7 7 JSPA Pašvaldīb

as 

2023. g. II 

pusgads 

Erasmus+: 

70.15.00 

1.1.3. Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas īstenotas saskaņā 

ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju. 

Dažādotas brīvā laika 

pavadīšanas (mācību un 

interešu klubi, sporta u.c.) 

aktivitātes jauniešiem 

(aktivitāšu skaits) 

50 50 50 ZM IZM 2023. g. II 

pusgads 

ELFLA 
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1.1.4. Nodrošināta ar faktiem 

pamatota pieeja jaunatnes 

politikas īstenošanā, lai 

uzlabotu politikas un 

pakalpojumu nodrošinājuma 

pieejamību, redzamību, 

ietekmi un efektivitāti darba 

ar jaunatni jomā. 

Veikta ikgadēja aptauja par 

darba ar jaunatni īstenošanu 

pašvaldībās un salīdzināti 

ikgadējie dati. (aptauju skaits) 

1 1 1 IZM  2023. g. I 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

 

Veikta Latvijas jauniešu 

aptauja par darbu ar jaunatni. 

  1 IZM  2023. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

 

 1.2.      Celt darba ar jaunatni atpazīstamību un prestižu, t.sk. izveidojot neformālās izglītības mācīšanās atzīšanas mehānismu jaunatnes jomā. 

1.2.1. Veikta neformālās izglītības 

jaunatnes jomā definēšana 

un nostiprināšana 

normatīvajos aktos. 

Normatīvajos aktos precizēti 

jaunatnes jomas termini, t.sk. 

definēta neformālā izglītība 

jaunatnes jomā un tās atzīšanas 

mehānisms 

 Veikti 

grozījumi 

Jaunatnes 

likumā un 

Izglītības 

likumā 

 IZM  2022. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

1.2.2. Nodrošināta neformālās 

izglītības aktivitātēs iegūto 

kompetenču atzīšana ES 

programmu ietvaros. 

Veicināta izpratne darbā ar 

jaunatni iesaistītajām personām 

un jauniešiem par attīstītajām 

kompetencēm (kalendārajā 

gadā izsniegto Youthpass 

sertifikātu skaits) 

400 550 1000 JSPA Projektu 

iesniedzēj

i 

2023.g. II 

pusgads 

Erasmus+: 

70.15.00 

ESK 

70.12.00 

1.2.3. Nodrošināta konkursa 

“Labākais darbā ar jaunatni” 

norise un uzvarētāju 

apbalvošana. 

Popularizēts darbs ar jaunatni 

un tā nozīme jauniešu 

pilnvērtīgai un vispusīgai 

attīstībai; pašvaldības 

jaunatnes organizācijas un 

biedrības, kas veic darbu ar 

jaunatni, rosinātas izvērtēt 

īstenotās aktivitātes jaunatnes 

jomā; paaugstināts darbā ar 

jaunatni iesaistīto personu 

prestižs (konkursu skaits) 

1 1 1 IZM JSPA, 

LJP, LPS 

2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 
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1.2.4. Nodrošināta konkursa 

“Latvijas jauniešu 

galvaspilsēta” norise. 

Organizēts konkurss un 

noteiktas pašvaldības, kasiegūs 

Latvijas Jauniešu 

galvaspilsētas titulu (konkursu 

skaits) 

 1 1 IZM NVO, 

pašvaldīb

as 

2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

1.2.5. Pedagoģijas studentu mācību 

programmās iekļauts studiju 

kurss par neformālo 

izglītību. 

Tiek celta jaunatnes darba 

atpazīstamība un prestižs, t.sk. 

izveidots neformālās izglītības 

mācīšanās atzīšanas 

mehānisms jaunatnes jomā. 

(pedagogu skaits, kuri apmeklē 

šo kursu) 

  20 IZM LU, VISC 2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

1.3. Paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālās kompetences, t.sk. attīstot kvalitatīvu augstākās izglītības piedāvājumu, un stiprināt savstarpējo 

sadarbību, labās prakses apmaiņu. 

1.3.1. Attīstīts darbā ar jaunatni 

iesaistīto personu 

profesionālais sniegums un 

kompetences, nodrošinot 

mācību pasākumus. 

Uzlabotas darbā ar jaunatni 

iesaistīto personu 

kompetences, stiprināta 

savstarpējā sadarbība, 

nodrošināta labās prakses 

apmaiņa (dalībnieku skaits ES 

programmu ietvaros 

organizētajos pasākumos) 

700 700 700 JSPA  2023.g. II 

pusgads 

Erasmus+  

70.10.00 

ESK 

70.10.00 

Erasmus+ 

70.15.00 

ESK 

70.12.00 

Uzlabotas darbā ar jaunatni 

iesaistīto personu 

kompetences, nodrošinot 

profesionālu sni\egumu 

organizējot un vadot darbu ar 

jauniešiem (dalībnieku skaits 

IZM organizētajās jaunatnes 

darbinieku mācībās) 

40 40 40 IZM JSPA 2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

1.3.2. Nodrošināta aktualizētā 

jaunatnes darbinieka 

profesijas standarta izstrāde. 

Organizētas jaunatnes 

darbinieka profesijas standarta 

aktualizēšanas darba grupas 

tikšanās, kuru rezultātā 

1   IZM  2021. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 
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izstrādāts / aktualizēts 

jaunatnes darbinieka profesijas 

standarts. Saņemts PINTSA 

atzinums par jaunatnes 

darbinieka profesijas standartu. 

Standarts publicēts VISC 

tīmekļa vietnē. 

1.3.3. Nodrošināts mentoru atbalsts 

jaunatnes darbiniekiem, 

darbu ar jaunatni uzsākot. 

Jaunatnes darbinieki saņēmuši 

mentora sniegto atbalstu, 

iepazīstot darbu jaunatnes jomā 

un paaugstinot savas 

profesionālās kompetences 

(mentorēto dalībnieku skaits) 

20 0 0 JSPA  2021.g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.15.00  

Jaunatnes darbinieki saņēmuši 

mentora sniegto atbalstu, 

iepazīstot darbu jaunatnes jomā 

un paaugstinot savas 

profesionālās kompetences 

(mentorēto dalībnieku skaits) 

0 20 20 IZM JSPA 2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

1.3.4. Nodrošināts atbalsts ES 

programmas “Erasmus+” 

projektiem, kas vērsti uz 

jaunatnes darbinieku 

kompetenču attīstīšanu. 

Uzlabotas darbā ar jaunatni 

iesaistīto personu 

kompetences, stiprināta 

savstarpējā sadarbība, 

nodrošināta labās prakses 

apmaiņa (dalībnieku skaits ES 

programmu projektos 

kalendārā gada aktivitātēs) 

120 300 600 JSPA  2023.g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.15.00  

1.3.5. Nodrošināts atbalsts 

nacionāla mēroga jaunatnes 

organizācijām darbā ar 

jaunatni iesaistīto personu 

kompetenču attīstīšanai, 

savstarpējai sadarbībai un 

labās prakses apmaiņai. 

Uzlabotas darba ar jaunatni 

veicēju kompetences, stiprināta 

savstarpējā sadarbība, 

nodrošināta labās prakses 

apmaiņa (darba ar jaunatni 

veicēju skaits nacionāla 

mēroga jaunatnes organizāciju 

projektu ietvaros organizētajos 

190 210 210 IZM JSPA, 

NVO 

 Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 
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kompetenču celšanas 

pasākumos)  

1.3.6. Nodrošināta profesionālā 

pilnveide izglītojamo 

pašpārvalžu atbalsta 

personām. 

Uzlabotas izglītojamo 

pašpārvalžu atbalsta personu 

kompetences, stiprināta 

savstarpējā sadarbība, 

nodrošināta labās prakses 

apmaiņa (dalībnieku skaits 

mācībās) 

50 100 150 IZM VISC  Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

1.3.7. Sagatavota kvalitatīva 

informācija par darbu ar 

jaunatni pašvaldībās darbā ar 

jaunatni iesaistītajām 

personām. 

Izveidots metodiskais materiāls 

par darba ar jaunatni veikšanu 

pašvaldībās (materiālu skaits) 

1   IZM JSPA 2021. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

1.3.8. Nodrošināti atbalsta 

pasākumi darbā ar jaunatni 

iesaistītajiem ar mērķi 

veicināt jauniešu garīgo 

labklājību un mentālo 

veselību. 

Veicināta izpratne par garīgās 

labklājības un mentālās 

veselības nozīmi darbā ar 

jaunatni (dalībnieku skaits, kuri 

iesaistījušies atbalsta 

pasākumos)  

0 20 20 JSPA  2023.g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.15.00 

1.3.9. Nodrošināti atbalsta 

pasākumi darbā ar jaunatni 

iesaistītajiem par 

cilvēktiesību izglītību darbā 

ar jaunatni. 

Veicināta izpratne par 

cilvēktiesību izglītību darbā ar 

jaunatni (dalībnieku skaits 

atbalsta aktivitātes)  

30 30 30 JSPA JSPA, 

NVO 

2023.g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.15.00 

1.3.10. Attīstītas darbā ar jaunatni 

iesaistīto personu 

kompetences un labās 

prakses apmaiņa, nodrošinot 

nacionāla mēroga 

konferences norisi. 

Konference darbā ar jaunatni 

iesaistītajiem (150 dalībnieki x 

1 pasākums gadā) 

150 150 150 IZM NVO 2023. g. II 

pusgads 

Nozaru 

vadība un 

politikas 

plānošana 

97.00.00 

1.4. Sekmēt jauniešu un darba ar jaunatni veicēju piekļuvi un iesaisti Eiropas Savienības un citās jaunatnes atbalsta programmās un projektos. 
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1.4.1. Veicināta jauniešu un darba 

ar jaunatni veicēju izpratne 

par ES piedāvātajām 

programmām un aktivitātēm, 

kompetenču attīstīšanu šo 

projektu ietvaros. 

Nodrošināti mācību pasākumi  

par ES programmām, 

projektiem un kompetenču 

attīstību (dalībnieku skaits ES 

programmu ietvaros 

organizētajos pasākumos) 

600 650 700 JSPA  2023.g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.15.00 

ESK 

70.12.00 

Erasmus+ 

70.10.00 

ESK 

70.10.00 

Sekmēta jauniešu un darba ar 

jaunatni veicēju piekļuve 

Eiropas Savienības 

programmām (iesniegto 

projektu skaits ES 

programmās) 

390 400 410 JSPA  2023.g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.15.00 

ESK 

70.12.00 

Erasmus+ 

70.10.00 

ESK 

70.10.00 

1.4.2. Nodrošināta informācija par 

JSPA, tās īstenotām 

programmām un aktivitātēm, 

sekmējot jauniešu un darba 

ar jaunatni veicēju piekļuvi 

un iesaisti ES un citās 

jaunatnes atbalsta 

programmās un projektos, kā 

arī informācija par 

programmu un citu jaunatnes 

atbalsta aktivitāšu ietekmi. 

Nodrošināta informācija masu 

medijos par JSPA un tās 

īstenotu programmu sniegtām 

iespējām, veicināta mērķa 

auditorijas piekļuve un iesaiste 

ES un citās jaunatnes atbalsta 

programmās (publikāciju skaits 

masu medijos) 

500 500 500 JSPA  2023.g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.10.00 

ESK 

70.10.00 

1.4.3. Nodrošināta informācija par 

jaunatnes atbalsta 

programmu sniegtām 

iespējām, JSPA īstenotām 

atbalsta aktivitātēm, 

dalībnieku pieredzes 

stāstiem, programmu un citu 

Uzlabota informācijas 

pieejamība sabiedrībai  tīmekļa 

vietnēs 

(kopējais tīmekļa vietņu 

skatījumu skaits 

www.jaunatne.gov.lv, 

erasmusplus.lv u.c.) 

300 000 300 000 300 000 JSPA  2023.g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.10.00 

ESK 

70.10.00 
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jaunatnes atbalsta aktivitāšu 

ietekmi. 

 

Uzlabota informācijas 

pieejamība sabiedrībai  tīmekļa 

vietnēs 

(jauno lietotāju tīmekļa vietņu 

skatījumu skaits 

www.jaunatne.gov.lv, 

erasmusplus.lv u.c.) 

40000 40000 40000 JSPA  2023.g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.10.00 

ESK 

70.10.00 

1.4.4. Nodrošināta informācija par 

Eiropas Solidaritātes 

korpusa programmu. 

Veicināta jauniešu iesaiste 

brīvprātīgā darba un 

solidaritātes projektos 

(reģistrēto jauniešu skaits 

kumulatīvi) 

2500 3200 3900 JSPA  2023.g. II 

pusgads 

ESK 

70.12.00 

70.10.00 

1.4.5. Sniegts informatīvs atbalsts 

jauniešiem  informācijas 

tīkla “Eurodesk” ietvaros.  

Veicināta jauniešu izpratne par 

ES piedāvātajām darba, 

prakses, mobilitātes un mācību 

iespējām (dalībnieku skaits 

jauniešu informācijas tīkla 

“Eurodesk” organizētajos 

pasākumos) 

3000 3500 4000 JSPA Eurodesk 

tīkla 

koordinat

ori un 

informāci

jas punkti 

2023.g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.10.00. 

1.4.6. Veicināta sadarbība 

jaunatnes jomā ar Beļģiju 

(Flandriju) un Baltijas 

valstīm 

Organizētas tikšanās 

sadarbības protokola starp 

Baltijas valstīm un Beļģiju 

(Flandriju) ietvaros un notikuši 

pieredzes apmaiņas semināri 

1 1 1 IZM  2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

 

2. rīcības virziens: Darba ar jaunatni sistēmas izveide un attīstība 

 Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīva

is rādītājs 

2021 

Rezultatīvais 

rādītājs 

2022 

Rezultatīvais 

rādītājs 

2023 

Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbild

īgā 

institūcija 

Izpildes 

termiņš 

(līdz 

pusgadam) 

Finanšu 

avots 
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2.1. Izveidot ilgtspējīgu finansēšanas modeli darba ar jaunatni īstenošanai valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju līmenī, t.sk. izvērtējot līdzšinējās finanšu 

plānošanas un koordinācijas efektivitāti. 

2.1.1. Nodrošinātas vienlīdzīgas 

iespējas jauniešiem visās 

pašvaldībās, sekmējot darba 

ar jaunatni sistēmas izveidi 

un attīstīšanu pašvaldībās. 

  

Pašvaldību likumā darbs ar 

jaunatni noteikts kā autonomā 

funkcija (pašvaldību skaits, 

kurās notiek darbs ar jaunatni) 

42 (pēc 

teritoriālās 

reformas) 

Darbs ar 

jaunatni tiek 

īstenots 42 

pašvaldībās 

42  IZM pašvaldīb

as 

2022. I 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

 

Veiktas tikšanās ar lēmumu 

pieņēmējiem un darba ar 

jaunatni veicējiem 42 

pašvaldībās ar mērķi stiprināt 

jauniešu līdzdalības 

mehānismus pēc administratīvi 

teritoriālās reformas un 

pārrunāt darba ar jaunatni 

īstenošanu pašvaldībās (vizīšu 

skaits) 

42   IZM LJP 2021.g.II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

2.1.2. Izvērtēta līdzšinējās valsts 

jaunatnes politikas finanšu 

plānošanas un koordinācijas 

efektivitāte. 

 

Veikts Jaunatnes politikas 

valsts programmu 2016. – 

2020. gadam izvērtējums un 

sniegti priekšlikumi turpmākās 

finanšu plānošanas un 

koordinācijas efektivitātei 

jaunatnes jomā. Apzināts 

kopējais finansējums, kas tiek 

veltīts jaunatnei 

1   IZM JSPA 2021. g. I 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

 

2.1.3. Attīstīts jaunatnes 

organizāciju finansēšanas 

modelis, lai birokrātiskais 

slogs Jaunatnes politikas 

valsts programmas valsts 

budžeta jaunatnes 

organizāciju atbalsta 

Izpētīta citu Eiropas valstu 

prakse jaunatnes organizāciju 

atbalsta veidošanā 

1   LJP  IZM, 

JSPA  

2021. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

Izstrādāts jauns jaunatnes 

organizāciju finansēšanas 

modelis un atbilstoši pielāgoti 

normatīvie akti 

 1  IZM NVO 2022. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 
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projektos būtu atbilstošs 

finansējuma apjomam un 

jaunatnes organizāciju 

kapacitātei. 

Ieviests uzlabots finansēšanas 

modelis jaunatnes 

organizācijām 

  1 IZM NVO 2023. g. I 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

2.2. Attīstīt digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem, tostarp, jauniešiem, kuri dzīvo tālāk no pakalpojumu 

centriem. 

2.2.1. Nodrošināta darba ar 

jaunatni vienota standarta 

ieviešana un digitalizācija 

pašvaldībās. 

Īstenots nacionālais pētījums 

par darba ar jaunatni vienota 

standarta ieviešanu un 

digitalizācijas iespējām 

pašvaldībās (pētījumu skaits) 

1   IZM  2021.g. II 

pusgads 

ESF 

projekta 

8.3.6.2. 

"Izglītības 

kvalitātes 

monitoring

a sistēmas 

izveide" 

ietvaros 

Izstrādāts jaunatnes darbinieku 

digitālo kompetenču standarts  

 1  IZM  2021.g. II 

pusgads 

Atveseļoša

nas un 

noturības 

mehānisms 

Izstrādāta jaunatnes darbinieku 

digitālo kompetenču standarta 

ieviešanas programma 

 1  JSPA   2022.g. I 

pusgads 

Atveseļoša

nas un 

noturības 

mehānisms 

Ieviests jaunatnes darbinieku 

digitālo kompetenču standarts 

(apguvušo personu skaits) 

  30 JSPA  2023.g. II 

pusgads 

Atveseļoša

nas un 

noturības 

mehānisms 

Izstrādāts virtuālo jauniešu 

centru vienotais tehniskais 

risinājums 

  1 IZM  2022.g. I 

pusgads 

Atveseļoša

nas un 
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noturības 

mehānisms 

Nodrošinātā centralizētā satura 

radīšana 

  1 IZM  2023.g. II 

pusgads 

Atveseļoša

nas un 

noturības 

mehānisms 

Nodrošināts atbalsts 

pašvaldībām un NVO virtuālo 

jauniešu centru izveidei un 

attīstībai (projektu skaits) 

 15 15 IZM JSPA 2023.g. II 

pusgads 

Atveseļoša

nas un 

noturības 

mehānisms 

Nodrošināts atbalsts 

pašvaldībām un NVO IKT 

līdzekļu iegādei (projektu 

skaits) 

 20 20 IZM JSPA 2022.g. II 

pusgads 

Atveseļoša

nas un 

noturības 

mehānisms 

Pieaudzis to pašvaldību skaits, 

kuras izmanto digitālo un 

mobilo darbu ar jaunatni, lai 

sasniegtu tos jauniešus, kuri 

dzīvo tālāk no pakalpojumu 

centriem (pašvaldību skaits, 

kuras, īstenojot projektus 

jaunatnes politikas attīstībai 

vietējā līmenī, izvēlējušās 

attīstīt digitālo un/vai mobilo 

darbu ar jaunatni) 

4 5 5 IZM JSPA, 

pašvaldīb

as 

2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

 

2.2.2. Nodrošinātas atbalsta 

aktivitātes darba ar jaunatni 

veicējiem digitālā darba ar 

jaunatni attīstībai. 

Radīta izpratne par digitālo 

darbu ar jaunatni, nodrošināts 

atbalsts ilgtermiņa sistēmas 

izstrādē (iesaistīto dalībnieku 

20 40 40 JSPA Pašvaldīb

as, NVO, 

darbā ar 

jaunatni 

iesaistītie 

2023.g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.15.00.  
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skaits ES programmu atbalsta 

aktivitātēs ) 

2.2.3. Veicināta sabiedrības 

izpratne par mobilo darbu ar 

jaunatni.  

Izveidots informatīvs video 

podkastu cikls par mobilā darba 

ar jaunatni īstenošanas soļiem 

un labās prakses piemēriem. 

Veicināta izpratne par mobilo 

darbu ar jaunatni (unikālo 

skatījumu un klausījumu skaits 

Youtube un Spotify platformās) 

100 0 0 JSPA  2021.g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.15.10. 

2.3. Nodrošināt darbā ar jaunatni iesaistītajām personām piekļuvi sistēmiska psihoemocionālā atbalsta saņemšanai, mazinot augsto kadru mainību jaunatnes darbinieku 

vidū. 

2.3.1. Nodrošinātas individuālas un 

grupu supervīzijas darbā ar 

jaunatni iesaistītajiem. 

 

Nodrošināts sistēmisks 

psihoemocionāls atbalsts 

personām, kuras veic darbu ar 

jaunatni pašvaldībās, 

pašvaldību iestādēs un NVO 

(kalendārajā gadā atbalstīto 

personu skaits valsts budžeta 

ietvaros) 

10 50      50 IZM JSPA, 

pašvaldīb

u 

iestādes, 

NVO 

2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

 

Nodrošināts sistēmisks 

psihoemocionāls atbalsts 

personām, kuras veic darbu ar 

jaunatni pašvaldībās, 

pašvaldību iestādēs, mazinot 

personāla mainību (kalendārajā 

gadā atbalstīto personu skaits 

ES programmu ietvaros) 

10 10 10 JSPA pašvaldīb

u iestādes 

2023.g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.15.00 

2.3.2. Nodrošināts sistēmisks 

psihoemocionāls atbalsts 

personām, kuras veic darbu 

Nodrošinātas supervīzijas 

programmu vadītājiem un 

mentoriem pašvaldībās 

projekta “PROTI un DARI” 

20 20 20 JSPA  2023.g. II 

pusgads 

ES 

struktūrfon

du un VB 

finansējums 
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ar jauniešiem NEET 

situācijā.  

 

ietvaros (atbalstīto personu 

skaits ES struktūrfondu 

ietvaros) 

2.4. Stiprināt darbu ar diasporas jauniešiem, izveidojot tā atbalsta mehānismu. 

2.4.1. Atbalstīti sadarbības projekti 

ar diasporu (t.sk. bērniem un 

jauniešiem) ar mērķi veicināt 

uz diasporu vērstas 

iniciatīvas un sadarbības 

formas, radot labvēlīgus 

apstākļus diasporas saiknes 

veidošanai ar Latviju, 

latviskās identitātes 

stiprināšanu, latviešu 

valodas un kultūras 

mantojuma saglabāšanu u.c.  

Atbalstītas aktivitātes kultūras, 

izglītības, zinātnes, 

ekonomikas, sporta un citās 

jomās, komunikācijas 

veicināšanas pasākumi, kā arī 

citas aktivitātes, kas veicina 

diasporas pašorganizēšanos, 

latviskās identitātes 

stiprināšanu un saiknes ar 

Latviju uzturēšanu 

Līdz 60 

projektiem 

(600-800 

dalībnieku) 

Līdz 60 

projektiem 

(600-800 

dalībnieku) 

Līdz 60 

projektiem 

(600-800 

dalībnieku) 

ĀM  2023.g. II 

pusgads 

ĀM 

budžets 

3. rīcības virziens: Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana 

 Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīva

is rādītājs 

2021 

Rezultatīvais 

rādītājs 

2022 

Rezultatīvais 

rādītājs 

2023 

Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbild

īgā 

institūcija 

Izpildes 

termiņš 

(līdz 

pusgadam) 

Finanšu 

avots 

3.1. Attīstīt jauniešos pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprināt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu. 

3.1.1. Nodrošināts atbalsts 

jaunatnes organizācijām 

kapacitātes stiprināšanai un 

aktivitāšu organizēšanai, lai  

attīstītu jauniešu pilsonisko 

kompetenci, t.sk. stiprinātu 

piederības sajūtu Latvijai un 

Paaugstināta jauniešu 

pilsoniskā līdzdalība, t.sk. 

jauniešu iesaiste skolu, 

pašvaldību, valsts mēroga 

jautājumu risināšanā un 

stiprināta demokrātisko vērtību 

cieņa un jauniešu piederības 

     6000 6000 6000 IZM JSPA, 

nacionālā 

mēroga 

jaunatnes 

organizāc

ijas 

2024.g. I 

pusgads 
(kad tiks 

iesniegtas 

2023.g. 

apstiprināto 

projektu 

atskaites) 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 
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Eiropai, demokrātisko 

vērtību cieņu. 

 

sajūta Latvijai un Eiropai 

(jauniešu skaits nacionāla 

mēroga jaunatnes organizāciju  

klātienes un virtuālajās     

aktivitātēs) 

Paaugstināta jauniešu 

pilsoniskā līdzdalība, t.sk. 

jauniešu iesaiste skolu, 

pašvaldību, valsts mēroga 

jautājumu risināšanā un 

stiprināta demokrātisko vērtību 

cieņa un jauniešu piederības 

sajūta Latvijai un Eiropai 

(jauniešu skaits vietēja un 

reģionāla mēroga jaunatnes 

organizāciju aktivitātēs, kuras 

saņēmušas atbalstu no JPVP) 

1200 1200 1200 IZM JSPA, 

NVO 

2024.g. I 

pusgads 
(kad tiks 

iesniegtas 

2023.g. 

apstiprināto 

projektu 

atskaites) 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

3.1.2. Nodrošināts atbalsts ES 

programmu projektu, kas 

vērsti uz jauniešu 

kompetenču attīstīšanu, 

īstenotājiem. 

Veicināta jauniešu 

kompetenču, t.sk. pilsoniskās 

kompetences attīstīšana, 

stiprināta piederības sajūta 

Latvijai un Eiropai (dalībnieku 

skaits ES programmu projektos 

kalendārā gada aktivitātēs) 

300 1200 1800 JSPA NVO 2023.g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.15.00. 

ESK 

70.12.00. 

3.1.4. Sekmēta ANO atpazīstamība 

jauniešu vidū. 

Īstenota ANO jauniešu 

delegāta programma. Sekmēta 

ANO atpazīstamība jauniešu 

vidū, rīkojot nacionālā līmeņa 

pasākumus, piemēram, 

konferences par aktuāliem 

globāla mēroga jautājumiem. 

Nodrošināts atbalsts dalībai 

būtiskākajos ANO pasākumos, 

kuros paredzēta ANO jauniešu 

delegāta dalība. 

100 100 100 ĀM, 

NVO  

IZM  ilgtermiņā Valsts 

budžeta 

ietvaros 



 

22 

 

Programma ir atpazīstama 

nacionālā un reģionālā mērogā 

(iesaistīto jauniešu skaits) 

Nodrošināta ANO simulācijas 

spēle Latvijas vecāko klašu 

skolēniem un studentiem (LV 

MUN, Latvian Model United 

Nations) 

1 1 1 LVMUN 

valde 

Rīgas 

Ekonomi

kas 

augstskol

a, 

ĀM 

ilgtermiņā Organizator

u 

piesaistītie 

atbalstītāji 

– valsts 

iestādes, 

ārvalstu 

vēstniecība

s 

3.1.5. Sekmēta izpratne un 

zināšanas jauniešu vidū par 

ES virstēmām. 

Nodrošināta starptautiska 

programma vidusskolēniem 

„Eiropas Parlamenta Vēstnieku 

skolas”, izglītojot un iesaistot 

vienaudžus un sabiedrību 

diskusijās par Latvijai 

būtiskiem ES jautājumiem, 

paplašinot zināšanas, mazinot 

aizspriedumus un pilnveidojot 

jauniešu pilsonisko 

kompetenci, stiprinot 

eiropeisko identitāti (iesaistīto 

skolu skaits) 

75 84 90 Eiropas 

Parlament

a birojs 

Latvijā 

- 2023. g. II 

pusgads 

Eiropas 

Parlamenta 

birojs 

Latvijā 

Eiropas konferences ietvaros 

rīkoti papildus pasākumi un 

aktivitātes jauniešiem par ES 

politikas virstēmām, 

piemēram, zaļo kursu 

(dalībnieku – jauniešu – skaits) 

100-150    ĀM EKPL, 

EPB 

2021. gada 

II pusgads 

ĀM, EKPL, 

EPB 

budžets 
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ES institūciju darbinieki, valsts 

un pašvaldības iestāžu 

pārstāvji, NVO aktīvisti un citi 

Eiropas lietu eksperti tikušies 

ar Latvijas izglītības iestāžu 

jauniešiem, lai dalītos savās 

zināšanās par ES un tās 

aktualitātēm (skolu 

apmeklējumu skaits) 

20  20  20  EKPL Klubs 

“Māja” 

ilgtermiņā Valsts 

budžeta 

ietvaros 

3.1.6. Nodrošināti neformāli 

pasākumi jauniešu 

auditorijai, kas attīstītu 

pilsonisko kompetenci un 

radītu izpratni par 

demokrātiskām vērtībām. 

Nodrošinātas pilsoniskās 

kompetences veicinošas 

izglītojošas lekcijas un 

patriotismu veicinoši pasākumi 

LNB (pasākumu skaits) 

2 

pasākumi/ 

60 

dalībnieki 

5 pasākumi/ 

150 

dalībnieki 

5 pasākumi/ 

150 

dalībnieki 

LNB RSU, 

Jaunsardz

e 

pastāvīgi LNB 

3.1.7. Nodrošināta Edinburgas 

hercoga starptautiskās 

jauniešu pašaudzināšanas 

programmas “Award” 

īstenošana Latvijā un 

īstenoto pasākumu 

uzraudzība. 

Sekmēta programmas “Award” 

ieviešana Latvijā un jauniešu 

iesaistes nodrošināšana (jaunie 

dalībnieki “Award” 

programmā) 

198 218 240 VISC IZM 2023. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

3.1.8. Nodrošināta Jaunsardzes 

kustības pieejamība pēc 

iespējas visos Latvijas 

novados, īpaši novados ar 

augstu jauniešu īpatsvaru. 

Nodrošināta Jaunsardzes 

interešu izglītības programmas 

apgūšana, attīstot dzīvei 

modernā sabiedrībā 

nepieciešamās prasmes un 

iemaņas, veicinot jaunatnes 

mērķtiecīgu izglītošanos valsts 

aizsardzības jomā, patriotismā, 

pilsoniskās apziņas veidošanā, 

biedriskuma, drošsirdības, 

disciplīnas veidošanā un 

fizisko spēju pilnveidošanā 

(kopējais jaunsargu skaits). 

8000 8000 8000 Jaunsardz

es centrs 

 2023. g. II 

pusgads 

Jaunsardzes 

centrs 

34.00.00. 
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3.2. Sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, t.sk. iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu domju  un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā. 

3.2.1. Nodrošināts atbalsts 

nacionāla mēroga jaunatnes 

organizācijām kapacitātes 

stiprināšanai un aktivitāšu 

organizēšanai, lai  sekmētu 

jauniešu, t.sk. lauku jauniešu 

un jauniešu ar ierobežotām 

iespējām aktīvo pilsonisko 

līdzdalību. 

 

 

Sekmēta jaunatnes 

organizāciju izaugsme un to 

loma jauniešu līdzdalības 

veicināšanai un iekļaušanai 

sabiedrībā, atbalstot nacionāla 

mēroga jaunatnes organizācijas 

(atbalstīto projektu skaits) 

     6 7 7 IZM JSPA, 

NVO 

2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

Īstenoto aktivitāšu rezultātā 

sekmēta jauniešu iesaiste 

nevalstisko organizāciju 

pamatdarbībā (nacionāla 

mēroga jaunatnes organizāciju 

biedru skaita palielinājums, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu) 

4% 4% 4% IZM JSPA, 

nacionālā 

mēroga 

jaunatnes 

organizāc

ijas 

2024.g. I 

pusgads 
(kad tiks 

iesniegtas 

2023.g. 

apstiprināto 

projektu 

atskaites) 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

Īstenoto aktivitāšu rezultātā 

sekmēta  jauniešu iesaiste 

brīvprātīgajā darbā (stundu 

skaits, ko jaunieši veltījuši 

brīvprātīgā darba veikšanai 

nacionāla mēroga jaunatnes 

organizāciju aktivitātēs) 

15 000 h 20 000 h 30 000 h IZM JSPA, 

nacionālā 

mēroga 

jaunatnes 

organizāc

ijas 

2024.g. I 

pusgads  
(kad tiks 

iesniegtas 

2023.g. 

apstiprināto 

projektu 

atskaites) 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

3.2.2. Nodrošināts atbalsts vietēja 

un reģionāla mēroga 

jaunatnes organizācijām 

kapacitātes stiprināšanai un 

aktivitāšu organizēšanai, lai  

sekmētu jauniešu, t.sk. lauku 

jauniešu un jauniešu ar 

ierobežotām iespējām aktīvo 

pilsonisko līdzdalību. 

Īstenoto aktivitāšu rezultātā 

sekmēta jauniešu iesaiste 

nevalstisko organizāciju 

pamatdarbībā (vietēja un 

reģionāla mēroga jaunatnes 

organizāciju biedru skaita 

palielinājums, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu organizācijās, 

kas saņēmušas JPVP atbalstu) 

5% 5% 5% IZM JSPA, 

NVO 

2024.g. I 

pusgads 
(kad tiks 

iesniegtas 

2023.g. 

apstiprināto 

projektu 

atskaites) 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 
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3.2.3. Sniegtas iespējas jauniešiem 

paust un aizstāvēt savas 

idejas, kā arī tuvāk iepazīt 

Saeimas deputātu ikdienu.  

Jaunieši, atbalstītāko ideju 

autori, iekļuvuši Jauniešu 

Saeimā un tikušies Latvijas 

parlamentā, lai diskutētu par 

aktuāliem jautājumiem, runātu 

no Saeimas tribīnes, satiktu 

aktīvus jauniešus no visas 

Latvijas, uzzinātu par 

likumdevēja darbu un iegūtu 

unikālu pieredzi (Jauniešu 

parlamenta dalībnieku skaits) 

100 100 100 LR 

Saeima 

 2023. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžets 

3.3. Stiprināt izglītojamo pašpārvaldes, t.sk. izveidojot ilgtspējīgu koordinācijas modeli nacionālā līmenī, nodrošinot izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā 

izglītības iestādēs. 

3.3.1. Nodrošināta izglītojamo 

līdzdalība lēmumu 

pieņemšanā izglītības 

iestādēs, attīstot izglītojamo 

pašpārvalžu koordinācijas 

modeli.  

Uzlabotas izglītojamo 

pašpārvalžu līderu 

kompetences, nodrošinot 5 

reģionālus vebinārus (kopējais 

dalībnieku skaits pašpārvalžu 

līderu mācībās)   

150 150  150 IZM VISC 2023. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

Uzlabota izglītojamo 

pašpārvalžu  koordinācija 

nacionālā mērogā (nacionāla 

mēroga pasākumu skaits) 

 1 1 IZM  VISC, 

pašvaldīb

as 

2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

Paaugstināta izglītojamo 

līdzdalības pakāpe un izveidota 

sistēma pašpārvalžu un 

līdzpārvalžu koordinācijai 

  1 VISC IZM 2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

Īstenota mentoringa 

programma pašpārvalžu 

konsultantiem (dalībnieku 

skaits) 

 150 150 JSPA IZM 2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

3.3.2. Nodrošināts atbalsts 

pašvaldībām izglītojamo 

pašpārvalžu stiprināšanai. 

Pašvaldību projekti jaunatnes 

politikas attīstību vietējā līmenī 

(valsts budžeta programma), 

5 5 5 IZM JSPA, 

pašvaldīb

as 

2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 
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kuru ietvaros tiek attīstītas 

izglītojamo pašpārvaldes 

pašvaldībā (projektu skaits) 

programma 

21.00.00 

 

3.3.3. Nodrošināti atbalsta 

pasākumi skolotājiem un 

skolēniem par pilsonisko 

līdzdalību, projektu metodi 

un Eiropas dimensijas 

iekļaušanu darbā ar jaunatni 

izglītojamo pašpārvaldēs, 

jauniešu un skolēnu domēs 

pašvaldībās.  

Nodrošināta starptautiska 

ilgtermiņa projekta “New 

Power in Youth” īstenošana. 

Veicināta skolotāju, jauniešu 

skolēnu domēs, jauniešu domēs 

un izglītojamo pašpārvaldēs 

izpratne par Eiropas dimensiju,  

pilsonisko līdzdalību, lēmumu 

pieņemšanu ikdienas darbā 

(pašpārvalžu/domju skaits, kas 

ir saņēmušas atbalstu projektā 

“New Power in Youth”) 

10 10 10 JSPA JSPA, 

skolas, 

pašvaldīb

as 

2023. g. II 

pusgads 

Eramus+ 

70.15.00. 

3.4. Uzlabot jauniešu digitālo kompetenci, t.sk. medijpratību, lai veicinātu jēgpilnu jauniešu līdzdalību digitālā vidē. 

3.4.1. Nodrošināta regulāra  

jauniešu informēšana par 

aktuāliem apdraudējumiem 

kibertelpā, no kā ir 

jāuzmanās un kā pasargāt 

sevi un savus ģimenes 

locekļus. 

Sagatavota aktuālā informācija 

par apdraudējumiem un 

veidiem, kā sevi pasargāt 

(skaits) 

 2 reizes gadā 2 reizes gadā IeM, VP  No 2022.g. 

un 

turpmāk 

Valsts 

budžets 

VP aplikācija “Mana drošība” 

pieejama gan GooglePlay, gan 

AppStore vietnēs, kurā pamatā 

ir izglītojošs un prevencijas 

saturs. Sadaļā – „Drošība 

internetā” ir izveidotas sadaļas 

par pamatdrošības aspektiem 

jauniešiem, lietojot internetu 

un sociālos tīklus (sadaļu 

skaits) 

 3  IeM, VP  No 2022.g. 

un 

turpmāk 

Valsts 

budžets 

3.4.2. Veicināta jauniešu 

informācijpratības, 

medijpratības attīstību, 

izmantojot Latvijas 

Sagatavotas un nodrošinātas 

mācību nodarbības par 

informācijas meklēšanu, atlasi 

un izguvi bibliotēkas 

100 

pasākumi/ 

2000 

dalībnieki 

110 

pasākumi/ 

2200 

dalībnieki 

110 

pasākumi/ 

2200 

dalībnieki 

LNB RSU pastāvīgi LNB, 

projektu 

finansējums 
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Nacionālās bibliotēkas 

resursus (Telpā -15+). 

 

elektroniskajos resursos – 

katalogā, Latvijas Nacionālās 

digitālās bibliotēkas kolekcijās, 

abonētajās datubāzēs 

(nodarbību skaits)  

 

Sagatavotas un veiktas 

medijpratības nodarbības. 

Veikta jauniešu izglītošana 

klātienē un attālināti 

(nodarbību skaits) 

5 

pasākumi/ 

100 

dalībnieki 

 

10 pasākumi/ 

200 

dalībnieki 

10 / 200 LNB RSU pastāvīgi LNB, 

projektu 

finansējums 

3.4.3. Nodrošināti jauniešu 

auditorijai pieejami un 

daudzveidīgi pasākumi, kas 

uzlabo digitālo kompetenci 

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā. 

 

Nodrošināts norišu un 

izglītojošo nodarbību klāsts 

vērsts uz jauniešu izpratni par 

mediju satura daudzveidību un 

viltus ziņu atpazīšanu. Veidota 

izpratne par uzvedību 

sociālajos tīklos un izplatītās 

informācijas ietekmi. 

Sagatavotas un vadītas 

medijpratības nodarbības. 

Noritējušas cikla 

“Medijpratība” nodarbības 

sadarbībā ar LU SZF 

Medijpratības katedru. 

(nodarbību skaits) 

5 

pasākumi/ 

150 

dalībnieki 

 

        10 

pasākumi / 

300 

dalībnieki 

10 pasākumi/ 

300 

dalībnieki 

LNB LU SZF 

Medijprat

ības 

katedra. 

UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisija. 

 LNB, 

projektu 

finansējums 

3.5. Nodrošināt jauniešiem draudzīga un kvalitatīva informācijas satura veidošanu un ieguves iespējas. 

3.5.1. Regulāri izvietota 

informācija sociālo tīklu un 

digitālajās platformās par 

jaunatnes atbalsta 

programmu sniegtām 

iespējām, JSPA īstenotām 

atbalsta aktivitātēm, 

dalībnieku pieredzes 

Jaunieši ir informēti par ES 

programmām, citu jauniešu 

gūto pieredzi, JSPA īstenotām 

atbalsta aktivitātēm (kopējais 

sekotāju skaits sociālo tīklu un 

digitālo platformu profilos 

@jspa @jaunatne @eurodesk 

Latvia  @erasmus+ 

10 000 11 000 12 000 JSPA  2023.g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.10.00 

ESK 

70.10.00. 
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stāstiem, jaunatnes atbalsta 

aktivitāšu ietekmi. 

@jaunam_būt @iesaistie_ES 

u.c.)  

3.5.2. Nodrošināta Starptautiskās 

jaunatnes dienas atzīmēšana. 

Veicināta jauniešu un plašākas 

sabiedrības informēšana par 

jauniešiem aktuāliem 

jautājumiem, jaunatnes politiku 

un iespējām jauniešiem 

(pasākumu komplekss) 

1 1 1 IZM LJP, 

NVO, 

pašvaldīb

as 

2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

3.5.3. Palielināta jauniešu un darbā 

ar jaunatni iesaistīto personu 

informētība, nodrošinot 

regulāru informāciju 

sociālajos tīklos par 

jaunatnes politikas 

aktualitātēm. 

Jaunieši un darbā ar jaunatni 

iesaistītie ir informēti par 

jaunatnes politikas 

aktualitātēm (kopējais sekotāju 

skaits Facebook lapai 

Jaunatnes lietas) 

3000 4000 5000 IZM  2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

3.5.4. Nodrošināta jauniešu 

informēšana par praktiski 

izmantojamām un 

lietderīgām zināšanām 

saistībā ar drošu ceļošanu 

ārpus Latvijas un 

cilvēktirdzniecības riskiem. 

Kampaņa “Ceļo droši” un citas 

sabiedriskās aktivitātes 

konsulārajos jautājumos 

(dalībnieku skaits) 

150 200 250 ĀM IeM 2023.g. II 

pusg. 

ĀM 

budžeta 

programma 

97.00.00 

3.5.5. Nodrošināti informatīvi 

pasākumi jauniešiem par 

dzīvi un darba iespējām 

laukos. 

Informatīvie pasākumi 

jauniešiem un skolēniem par 

dzīvi un darbu laukos, t.sk. 

konkurss “Šodien Laukos” 

550 skolēni 250 skolēni 250 skolēni LLKC   ELFLA 

65.20.00  

Nodrošināta zivsaimniecības 

popularizēšana skolās, tās 

īpatnībām un tradīcijām. 

Zivsaimniecības interešu grupu 

izveide skolēniem piekrastes 

teritorijās 

5 

skolas/inter

ešu grupas 

5 

skolas/intere

šu grupas 

5 

skolas/intereš

u grupas 

LLKC  2023.g. II 

pusgads 

EJZF 

66.20.00 

Jaunieši un skolēni ir 

iepazīstināti ar mežu, mežu 

apsaimniekošanu.  

95 grupas/ 

1600 

skolēni 

95 grupas/ 

1600 skolēni 

95 grupas/ 

1600 skolēni 

LLKC   ELFLA 

65.20.00 
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Informatīvie pasākumi 

skolēniem un profesionālo 

izglītības iestāžu audzēkņiem 

par mežu (iesaistīto skolēnu un 

profesionālo skolu audzēkņu 

skaits) 

3000 3000 3000 ZM AS LVM, 

Kokrūpni

ecības 

federācija 

 MAF 

3.5.6. Sadarbībā ar NVO un 

pašvaldībām veicināta 

informācijas pieejamība 

jauniešu centros par 

jauniešiem aktuālām un 

mērķauditorijai atbilstoši 

pasniegtām tēmām par 

veselības veicināšanas, 

veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamības un 

slimību profilakses 

jautājumiem. 

Palielinājies jauniešu centru 

skaits, kur jaunatnes lietu 

speciālistiem un jauniešiem ir 

pieejama informācija par 

jauniešiem aktuāliem veselības 

veicināšanas, veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamības un 

slimību profilakses 

jautājumiem (jauniešu centru 

skaits) 

200 200 200 SPKC, 

NVD, 

pašvaldīb

as 

VM, 

NVO, 

IZM   

 2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

3.6. Veicināt jauniešu izpratni un līdzdalību vides un klimata jautājumos un atbalstīt videi draudzīgas izvēles ikdienas paradumos. 

3.6.1. Veicināta jauniešu un 

sabiedrības izpratne par 

vides un klimata jautājumu 

nozīmi, “zaļās” pieejas 

izmantošanu ES projektos un 

ikdienā. 

Izveidota informatīva kampaņa 

par “zaļiem” un ilgtspējīgiem 

ikdienas paradumiem jauniešu 

projektos un ikdienā (kopējais 

informatīvo materiālu (video, 

info-grafikas, ieraksti u.tml) 

skatījumu skaits/auditorija) 

50 000 70 000 90 000 JSPA  2023.g.II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.10.00 

ESK 

70.10.00 

3.6.2. Nodrošināts atbalsts ES 

programmu projektiem, kas 

veicina zaļo domāšanu, 

klimata pārmaiņas un vides 

ilgtspēju. 

Projektu aktivitāšu ietvaros 

veicināta zaļā domāšana, 

izpratne par vides un klimata 

pārmaiņām (projektu īpatsvars 

par vides/klimata tēmu ES 

programmās)  

10% 11% 12% JSPA NVO, 

pašvaldīb

as, 

jaunieši 

2023.g.II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.15.00 

ESK 

70.12.00 

3.7. Stiprināt jauniešu un jaunatnes organizāciju līdzdalības mehānismus lēmumu pieņemšanā visos līmeņos. 
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3.7.1. Nodrošināta jauniešu 

līdzdalība Eiropas Jaunatnes 

dialoga procesā. 

Apkopoti Latvijas jauniešu 

viedokļi par Eiropas Jaunatnes 

dialoga 8. un 9. cikla 

jautājumiem.  

Nodrošināta jauniešu 

līdzdalība ES demokrātiskajos 

procesos. 

Uzlabota jauniešu informētība 

par līdzdalības iespējām 

Sagatavoti 

Eiropas 

jaunatnes 

dialoga 

nacionālās 

darba 

grupas 

ziņojumi 

par Eiropas 

Jaunatnes 

dialoga 8. 

cikla 

jautājumie

m 

 Sagatavoti 

Eiropas 

jaunatnes 

dialoga 

nacionālās 

darba grupas 

ziņojumi par 

Eiropas 

Jaunatnes 

dialoga 9. 

cikla 

jautājumiem 

IZM  JSPA, 

NVO, 

pašvaldīb

as 

2023.g.I. 

pusgads 

ES 

programma

s Erasmus+ 

ietvaros 

Nodrošināta jauniešu dalība ES 

jaunatnes konferencēs 

(dalībnieku skaits) 

6 6 6 IZM   2023.g.I. 

pusgads 

ES 

programma

s Erasmus+ 

ietvaros 

3.7.2. Nodrošināta jauniešu 

(jaunatnes nevalstisko 

organizāciju un citu jauniešu 

NVO) pārstāvniecība 

Jaunatnes konsultatīvajā 

padomē. 

 

Stiprināta jauniešu līdzdalība 

lēmumu pieņemšanā valsts 

līmenī, nodrošinot jauniešu, 

NVO un valsts institūciju 

sadarbību jaunatnes politikas 

veidošanā un īstenošanā (sēžu 

skaits) 

4 4 4 IZM KM, LM, 

VM, 

JSPA, 

VISC 

 Valsts 

budžeta 

ietvaros 

3.7.3. Nodrošināts atbalsts 

nacionāla mēroga jaunatnes 

organizācijām, lai veicinātu 

Latvijas jauniešu līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā 

starptautiskā mērogā. 

Sekmēta jauniešu līdzdalība 

lēmumu pieņemšanā 

starptautiskā līmenī (jauniešu 

skaits, kuri piedalījušies 

lēmumu pieņemšanās 

starptautiskā līmenī) 

90 90 90 IZM JSPA, 

NVO 

2023.g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 
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4. rīcības virziens: Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana 

 

Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīva

is rādītājs 

2021 

Rezultatīvais 

rādītājs 

2022 

Rezultatīvais 

rādītājs 

2023 

Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbild

īgā 

institūcija 

Izpildes 

termiņš 

(līdz 

pusgadam) 

Finanšu 

avots 

4.1. Veicināt sabiedrībā, t.sk. darba devēju vidū, izpratni par neformālās izglītības un ikdienējās mācīšanās, t.sk. brīvprātīgā darba, lomu darba tirgum un patstāvīgai 

dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē. 

4.1.1. 

 

Popularizēta neformālās 

izglītības, ikdienējās 

mācīšanās un brīvprātīgā 

darba loma darba tirgum un 

patstāvīgai dzīvei 

nepieciešamo prasmju un 

iemaņu apguvē Latvijā. 

Apkopoti studentu pētījumi, 

ievākti citi dati un sagatavots 

ziņojums par neformālās 

izglītības, ikdienējās mācīšanās 

un brīvprātīgā darba lomu 

darba tirgum un patstāvīgai 

dzīvei nepieciešamo prasmju 

un iemaņu apguvē (ziņojumu 

skaits) 

 1  IZM  2023. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

Rīkota informatīva kampaņa 

par neformālās izglītības un 

ikdienējās mācīšanās, t.sk. 

brīvprātīgā darba, lomu darba 

tirgum un patstāvīgai dzīvei 

nepieciešamo prasmju un 

iemaņu apguvē 

 1  IZM NVO 2023. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

4.1.2. Veicināta izpratne darba 

devēju vidū par neformālās 

izglītības, ikdienējās 

mācīšanās un brīvprātīgā 

darba lomu darba tirgum 

nepieciešamo prasmju un 

iemaņu apguvē. 

Nodrošinātas diskusijas ar 

darba devējiem un to 

organizācijām par neformālās 

izglītības, ikdienējās mācīšanās 

un brīvprātīgā darba lomu 

darba tirgum nepieciešamo 

prasmju un iemaņu apguvē 

(pasākumu skaits) 

 3  IZM NVO 2023. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

4.2. Veicināt brīvprātīgā darba kā pirmās darba pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanu, uzlabojot brīvprātīgā darba īstenošanas sistēmu. 
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4.2.1. Veicināta brīvprātīgā darba 

atzīšana pašvaldībās, 

nodrošinot brīvprātīgā darba 

stundu uzskaiti. 

Pašvaldībās ieviesta 

brīvprātīgā darba uzskaites 

sistēma un brīvprātīgajā darbā 

gūto kompetenču atzīšana 

(pašvaldību skaits) 

 33 33 Pašvaldīb

as 

IZM 2023. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

4.2.2. Atbalstītas nacionāla mēroga 

jaunatnes organizācijas 

brīvprātīgā darba 

veicināšanā kā pirmās darba 

pieredzes jaunietim prestiža 

paaugstināšanai. 

 

Nodrošināta aktīva un regulāra 

jauniešu iesaiste brīvprātīgajā 

darbā (brīvprātīgajā darbā 

iesaistīto jauniešu skaits darba 

tirgum un patstāvīgai dzīvei 

nepieciešamo prasmju un 

iemaņu apguvē nacionāla 

mēroga jaunatnes organizāciju 

aktivitāšu rīkošanā) 

200 200 200 IZM JSPA 2024.g.I 

pusgads, 

kad tiks 

iesniegtas 

2023.g. 

apstiprināt

o projektu 

atskaites 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

4.3. Izveidot un attīstīt darba prakses atbalsta sistēmu jauniešiem, t.sk. jauniešiem NEET situācijā, nodrošinot konsultatīvu atbalstu, mentoringu un darba prakses iespējas. 

4.3.1. Nodrošināta pierādījumos 

balstīta darba prakses 

normatīvā regulējuma 

izstrāde. 

Veikts pētījums par darba 

prakses pieprasījumu, 

esošajiem risinājumiem un 

starptautiskās labās prakses 

piemēriem 

 1  IZM LM 2022. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

Darba prakses regulējuma 

izstrādei veltītas darba grupas 

izveide 

 1  IZM LM 2022. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

4.4. Izveidot starpinstitūciju koordinācijas mehānismu visa veida jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitāšu īstenošanai. 

4.4.1. Veikts reģionālais jauniešu 

uzņēmējdarbības 

mentorings.  

Nodrošināts atbalsts vietējo 

uzņēmumu attīstībai (personu 

skaits) 

17 17 17 Plānošana

s reģioni 

VARAM ~34 

mēneši 

EEZ 

finanšu 

instruments  

Nodrošināti pasākumu 

kompleksi jauniešiem 

uzņēmējspēju attīstībai katrā 

plānošanas reģionā (iesaistīto 

plānošanas reģionu skaits) 

5 5 5 Plānošana

s reģioni 

VARAM ~34 

mēneši 

EEZ 

finanšu 

instruments  
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Aprīkots Jelgavas pilsētas 

Jauniešu karjeras konsultāciju 

un motivācijas centrs Zemgales 

reģiona attīstībai. Nodrošināta 

koprades telpas izveide, 

aprīkošana un uzturēšana 

jaunajiem uzņēmējdarbības 

talantiem 

 1  Zemgales 

plānošana

s reģions 

VARAM ~34 

mēneši 

EEZ 

finanšu 

instruments  

4.4.2. Īstenota VLT aktivitāte 

“Atbalsts lauku jauniešiem 

uzņēmējdarbības 

veicināšanai”, t.sk. konkurss 

“Laukiem būt” 

Visā Latvijā (26 LLKC birojos) 

noorganizētas bezmaksas 

mācības, kuru ietvaros jauniem 

cilvēkiem vecumā no 18-40 

gadiem tiek sniegtas zināšanas 

par tēmām, kas svarīgas 

uzņēmējdarbības uzsākšanai.  

200 200 200 LLKC  ~34 

mēneši 

ELFLA 

Tehniskā 

palīdzība 

 

5. rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana 

 Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīva

is rādītājs 

2021 

Rezultatīvais 

rādītājs 

2022 

Rezultatīvais 

rādītājs 

2023 

Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbild

īgā 

institūcija 

Izpildes 

termiņš 

(līdz 

pusgadam) 

Finanšu 

avots 

5.1. Sniegt metodisko atbalstu darba ar jaunatni iesaistītajām personām, lai uzlabotu viņu kompetences sasniegt jauniešus ar ierobežotām iespējām.* 

5.1.1. Īstenoti mācību pasākumi 

darbā ar jaunatni 

iesaistītajām personām ar 

mērķi attīstīt viņu 

kompetences sasniegt 

jauniešus ar ierobežotām 

iespējām. 

 

Nodrošināts sistemātisks 

atbalsts personām, kuras strādā 

ar jauniešiem, lai uzlabotu viņu 

kompetences sasniegt 

jauniešus ar ierobežotām 

iespējām (dalībnieku skaits ES 

programmu ietvaros 

organizētajos pasākumos) 

40 40 40 JSPA  2023. g. II 

pusgads 

Erasmus+ 

70.15.00  
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5.1.2. Nodrošinātas mentoru 

mācības darbam ar NEET 

situācijā esošajiem 

jauniešiem, t.sk. sniegta 

informācija par darba 

specifiku ar  jauniešiem ar 

ierobežotām iespējām. 

Mentori ir ieguvuši 

pamatzināšanas darbam ar 

jauniešiem ar ierobežotām 

iespējām (jaunapmācīto 

mentoru skaits) 

20 30 40 JSPA Pašvaldīb

as 

2023. g. II 

pusgads 

ES 

struktūrfon

du un VB 

finansējums 

5.2. Veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā. 

5.2.1. Veicināta jauniešu ar 

ierobežotām iespējām dalība 

vietēja un starptautiska 

mēroga projektos. 

Veicināta jauniešu ar 

ierobežotām iespējām 

iekļaušanās aktīvu jauniešu 

vidū (dalībnieku skaits ES 

programmu projektos 

kalendārajā gadā) 

80 1000 2000 JSPA   Erasmus+ 

70.15.00 

ESK 

70.12.00 

5.2.2. Monitorēta jauniešu ar 

ierobežotām iespējām 

iekļaušanās aktīvo jauniešu 

vidū pašvaldībās. 

Veiktie monitoringi par 

jauniešu ar ierobežotām 

iespējām iekļaušanu aktīvo 

jauniešu vidū pašvaldībās 

 1 1 IZM  Pašvaldīb

as 

2023. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

ietvaros 

5.2.3. Nodrošināta NEET situācijā 

esošo jauniešu prasmju 

attīstīšana un veicināšana 

viņu iesaistei izglītībā, t.sk. 

aroda apguvē pie amata 

meistara, nodarbinātībā, 

VIAA pasākumos vai NVA 

īstenotajos aktīvajos 

nodarbinātības vai 

preventīvajos bezdarba 

samazināšanas pasākumos, 

kā arī nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā. 

NEET situācijā esošie jaunieši 

saņēmuši atbalstu, veicināta to 

iesaiste izglītībā, arodā, 

nodarbinātībā vai NVO darbībā 

(jauniešu skaits) 

600 500 500 JSPA Pašvaldīb

as 

2023. g. II 

pusgads 

ES 

struktūrfon

du un VB 

finansējums 

5.2.4. Atbalstīti jaunatnes 

iniciatīvu projekti 

pašvaldībās, lai palielinātu 

Īstenoti jaunatnes iniciatīvu 

projekti konkursi, izsludinot 

atklātus projektu konkursus 

līdz 100  līdz 100  IKVD Pašvaldīb

as 

2022. g. II 

pusgads 

ESF 

projekta 
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priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska grupas 

jauniešu motivāciju  turpināt 

izglītību un veicinātu viņu 

aktīvu līdzdalību ikdienas 

dzīvē.  

“Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” ESF projekta 

“Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” ietvaros 

(atbalstīto projektu skaits) 

SAM 8.3.4. 

finansējums 

5.2.5. Nodrošināts atbalsts 

nacionāla mēroga jaunatnes 

organizācijām kapacitātes 

stiprināšanai un aktivitāšu 

organizēšanai, lai  sekmētu 

jauniešu ar ierobežotām 

iespējām iekļaušanos aktīvo 

jauniešu vidū. 

Veicināta jauniešu ar 

ierobežotām iespējām, t.sk. 

lauku jauniešu iekļaušanās 

aktīvo jauniešu vidū (jauniešu 

ar ierobežotām iespējām skaits 

nacionāla mēroga jaunatnes 

organizāciju aktivitātēs) 

800 900 1000 IZM JSPA, 

nacionāla 

mēroga 

jaun.org. 

2023. g. II 

pusgads 

Valsts 

budžeta 

programma 

21.00.00 

 

*Jaunieši ar ierobežotām iespējām: 

• jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti; 

• jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības; 

• jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems dzīves līmenis, maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki, parādnieki); 

• jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā); 

• jaunieši ar veselības problēmām (kuriem ir hroniskās saslimšanas, smagas saslimšanas vai psihiatriski traucējumi); 

• jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi (vecuma, dzimums, etniskās, seksuālās, invaliditātes diskriminācija, anti-sociāla vai riskanta uzvedība, 

vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie ieslodzītie, vielu un procesu atkarīgie); 

• jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši no ļoti attāliem lauku reģioniem, lauku jaunieši, jaunieši, kuriem ir ierobežotas 

pakalpojumu iespējas). 
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V Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu 

  

Pasākums 

  

  

Budžeta programmas 

(apakš- 

programmas) 

kods un nosaukums 

Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā 

plānotais finansējums 
Nepieciešamais papildu finansējums  

2021. gads 2022. gads 2023. gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 

turpmākajā 

laikposmā līdz 

pasākuma 

pabeigšanai 

(ja pasākuma 

īstenošana ir 

terminēta) 

turpmāk ik 

gadu 

(ja pasākuma 

izpilde nav 

terminēta) 

Finansējums 

plāna 

realizācijai 

kopā 

 16727451.29 14174765.29 15301565.29 1338476.00 5133137.00 5416975.00 4762250.00 540000.00 

tajā skaitā          

Izglītības uz 

zinātnes 

ministrija 

 3840903.00 1039673.00 579673.00 1294476.00 5096137.00 5389975.00 4762250.00 525000.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Valsts budžeta 

programma 21.00.00 
 574,446.00   574,522.00   574,522.00   -     525,000.00   525,000.00   -     525,000.00  

Erasmus+: 70.15.00  850,000.00   -     -     305,000.00   895,000.00   1,395,000.00   -     -    

ESK 70.12.00  450,000.00   -     -     230,000.00   330,000.00   530,000.00   -     -    

Erasmus+ ESK 

70.10.00 
 550,000.00   -     -     84,875.00   74,875.00   74,875.00   -     -    

Nozares vadības 

atbalsta pasākumi 

97.02.00  

 2,575.00   5,151.00   5,151.00   -     -     -     -     -    

Proti un dari  953,882.00   -     -     633,501.00   1,560,162.00   1,344,000.00   4,172,250.00   -    

ESF projekt SAM 

8.3.4. 
 460,000.00   460,000.00   -     -     -     -     -     -    
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ES Jaunatnes dialogs  -     -     -     41,100.00   41,100.00   41,100.00   -     -    

Eiropas 

Atveseļošanās un 

noturības mehānisms 

 -     -     -     -     1,670,000.00   1,480,000.00   590,000.00   -    

Zemkopības 

ministrija 
  1,015,275.00 1,015,275.00 1,015,275.00 44,000.00 37,000.00 27,000.00 - 15,000.00 

  

  

  

ELFLA 65.08.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 - - - - - 

ELFLA 65.20.00  254,259.00 254,259.00 254,259.00 37,000.00 35,000.00 25,000.00 - 13,000.00 

EJZF 66.20.00 11,016.00 11,016.00 11,016.00 7,000.00 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 

Vides 

aizsardzības 

un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

  230,522.00 230,522.00 230,522.00 - - - - - 

  
EEZ finanšu 

instruments 
230,522.00 230,522.00 230,522.00 - - - - - 

Aizsardzības 

ministrija 
  7,016,805.00 7,265,349.00 8,842,149.00 - - - - - 

  
Jaunsardzes centrs 

34.00.00.  
7,016,805.00 7,265,349.00 8,842,149.00 - - - - - 

Ārlietu 

ministrija 
  5,000.00 5,000.00 5,000.00 - - - - - 

  

Nozaru vadība un 

politikas plānošana 

97.00.00  

5,000.00 5,000.00 5,000.00 - - - - - 

Veselības 

ministrija 
  21,080.29 21,080.29 21,080.29 - - - - - 

    21,080.29 21,080.29 21,080.29 - - - - - 

Pašvaldību 

budžets 
  - - - 4,597,866.00 4,597,866.00 4,607,866.00 - - 

 


