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1. Pamatnostādņu kopsavilkums 
 

Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) ir 

vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas jaunatnes politiku 

turpmākajiem septiņiem gadiem. Pamatnostādnes nosaka jaunatnes politikas mērķus, rīcības 

virzienus un uzdevumus. Balstoties uz Pamatnostādnēm, tiks izstrādāts īstermiņa plānošanas 

dokuments, ko apstiprina izglītības un zinātnes ministrs – Jaunatnes politikas valsts programma 

2021.-2023. gadam, kura īstenošanas darbība ik gadu tiks aktualizēta par vienu gadu uz 

priekšu. 

Jaunatnes politika ir izteikti horizontāla joma, ko raksturo visās valsts politikas jomās 

īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu 

attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos.1 Vienotas valsts politikas 

izstrādi jaunatnes politikas nozarē un tās koordinētu īstenošanu, tādējādi uzturot pasākumu 

sistēmu darbam ar jaunatni, nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM).  

Savā ikdienā jaunieši iesaistās dažādās aktivitātēs un mijiedarbojas ar dažādām 

struktūrām un institūcijām. Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijā 2019.-2027. gadam2 

uzsvērts, ka ir nepieciešams attīstīt starpnozaru pieeju, lai nodrošinātu, ka plānotajās politikās 

vai programmās tiek ņemtas vērā konkrētas jauniešu vajadzības vai ietekme uz viņiem. 

Lai pārejas periods no bērna uz pieaugušā statusu būtu iespējami harmonisks un veselīgs, 

lai jaunietis ātrāk atrastu savu vietu dzīvē kā atbildīgs pieaugušais un pilsonis, ir svarīgi, kāda 

informācija un atbalsts jaunietim ir pieejamas ārpus ģimenes. Svarīgi, lai jauniešu vecumā 

iedzīvotāji ticētu iespējai dzīvot emocionālā un finansiālā labklājībā, justu drošību par savu 

nākotni, apzinātos piederību savai kopienai, pašvaldībai un valstij. Tas nodrošinātu to, ka jauni 

cilvēki vēlas šajā valstī dzīvot, strādāt, veidot ģimeni, attīstīt uzņēmumus un kvalitatīvi pavadīt 

savu brīvo laiku, nevis dotos labākas dzīves meklējumos ārpus Latvijas robežām. Lai to 

nodrošinātu, ir ļoti būtiski sadarboties starp dažādām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī 

nevalstisko sektoru, iesaistot jauniešus pilsoniskās līdzdalības procesos, lai viņi apgūtu 

pilsoniskās līdzdalības prasmes un viņiem būtu iespēja veidot Latvijā tādu vidi, kādā viņi 

vēlētos dzīvot gan šodien, gan nākotnē. 

Pamatnostādnes izstrādājusi IZM sadarbībā ar citām ministrijām un jaunatnes 

nevalstiskajām organizācijām. Pamatnostādņu veidošanā tika iesaistīta Jaunatnes konsultatīvā 

padome, kurā ir pārstāvji no biedrības "Latvijas Jaunatnes padome", biedrības "Latvijas 

Studentu apvienība", Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, biedrības "Latvijas Darba devēju 

konfederācija", biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" un biedrības "Latvijas Lielo pilsētu 

asociācija", kā arī jaunatnes nevalstiskajām organizācijām.   

  

 
1 Jaunatnes likums 
2 Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:456:FULL&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:456:FULL&from=EN
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2. Politikas mērķis 
 

Pamatnostādņu mērķis ir veicināt jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, dzīves kvalitātes 

uzlabošanos un stiprināt jauniešu līdzdalību.  

Pamatnostādnēs ir izvirzīti šādi rīcības virzieni tā sasniegšanai: 

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. 

Pamatnostādņu mērķis un rīcības virzieni ir izvirzīti, ievērojot Eiropas Savienības 

(turpmāk – ES) un valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, kas nosaka jaunatnes 

politikas nozares prioritātes.  

Tabula 1. ES un valsts līmeņa plānošanas dokumentu sasaiste ar Pamatnostādnēm 

Plānošanas dokuments Pamatnostādņu 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 

pieredzes apmaiņas, sadarbības, kultūras un 

sabiedriskos pasākumos Eiropas mērogā;  

3) iespēju veicināšana: veicināt jauniešus uzņemties 

atbildību par savu dzīvi. 

Pamatnostādņu izstrādē ņemti vērā arī vienpadsmit Eiropas 

Jaunatnes mērķi, uz kuriem balstīta ES Jaunatnes stratēģija 

2019.-2027. gadam: 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, tajā skaitā jaunieša, dažādu dzīves kvalitātes 
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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 – horizontālas un vertikālas sadarbības 

veidošana starp institūcijām un iedzīvotājiem;  

4) līdzdalība – ilgtspējīga attīstība pieprasa arī zināmu 

attieksmes un paradumu maiņu, kā arī sabiedrības aktīvu 

iesaisti.  

Latvijas Nacionālais 

attīstības plāns 2021.-2027. 

gadam 

Pamatnostādnēs ietvertie rīcības virzieni un 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 

slimību izplatības risku mazināšana, 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) 
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iesaistīšanu ārpus formālās izglītības (t.sk. interešu 

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

tā profesionālajā izglītībā) un preventīvus un 

pastāvīgus pasākumus visu veidu vardarbības 

mazināšanai izglītības iestādēs, kā arī 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. 
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3. Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji 

Rezultatīvais rādītājs (RR) Bāzes vērtība un 

gads 
2024.gads 2027.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.) 24 % 29 % Aptauja “Jaunieši Baltijas 

valstīs” (jānodrošina 

monitorings) 

1.2. Pašvaldību skaits, kurās darbs ar jaunatni tiek īstenots kā pašvaldības 

autonomā funkcija 

0 (2020.g.) 42 42 IZM dati (jānodrošina 

monitorings) 

1.3. Jauniešu īpatsvars Latvijas iedzīvotāju kopskaitā 12,17 % 

(2020.g.) 

12,5 % 13 % 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 

Sasaiste: NAP2027, 407 

precizējams bāze + 3%   bāze + 6%  IZM dati 

(jānodrošina monitorings) 

2.2. Jauniešu īpatsvars, kuri iesaistās politisko partiju darbībā 4 % (2017.g.) 5 % 7 % Eurobarometer (jānodrošina 

monitorings) 

2.3. 16-24 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuri internetā publicē viedokļus 

par sabiedriskajiem un politiskajiem jautājumiem 

9 % (2017.g.) 13 % 16 % Eurostat 

2.4. Jauniešu īpatsvars, kuri veic brīvprātīgo darbu regulāri, vairākas 

reizes gadā 

27 % (2020.g.) 32 % 37 % IZM dati (jānodrošina 

monitorings) 

2.5. Jauniešu īpatsvars, kuri augsti novērtē savas iespējas ietekmēt 

lēmumu pieņemšanu pašvaldības / valsts līmenī 

8 % /  5 % 

(2020.g.) 

12 % /  7 % 15 % /  10 % IZM dati 

(jānodrošina monitorings) 

2.6. 16-24 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuru digitālās prasmes ir 

augstākas par pamatlīmeni 

53 % (2019.g.) 58 % 65 % Eurostat 
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Rezultatīvais rādītājs (RR) Bāzes vērtība un 

gads 
2024.gads 2027.gads 

Datu avots 

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)  

Sasaiste: NAP2027, 122 

7,9 % (2019.g.) 6,5 % 5 % Eurostat 

3.2. Jauniešu vecumā no 15-24 gadiem nodarbinātības līmenis Latvijā 

(%) 

31,4 % (2019.g.) 35 % 40 % CSP 

3.3. Trūcīgo jauniešu (15-24) īpatsvars 12 % (2017.g.) 10 % 8 % Eurostat 

3.4. Jauniešu īpatsvars, kuri augsti novērtē iespējas pilnveidot savu 

personību, zināšanas un prasmes savas dzīvesvietas tuvumā 

42 % (2020.g.) 50 % 55 % IZM dati (jānodrošina 

monitorings) 

3.5. Nabadzības riskam vai sociālās atstumtības riskam pakļauto 16–24 

gadus vecu jauniešu īpatsvars 

22,1 % (2019.g.) 18 % 15 % Eurostat 

3.6.  Pašvaldību īpatsvars, kurās tiek pielietots brīvprātīgā darba 

atzīšanas mehānisms 

33 % (2019.g.) 80 % 100 % 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.) 37 % 40 % IZM dati (jānodrošina 

monitorings) 

4.2. Jauniešu ar ierobežotām iespējām dalība starptautiskajos projektos 25 % (2020.g.) 30 % 35 % JSPA dati 

4.3. Pašvaldību īpatsvars, kurās projektos un aktivitātēs tiek iesaistīti 

jaunieši ar ierobežotām iespējām 

45 % (2019. g.) 80 % 100 % IZM dati 

4.4. 18-24 gadus vecu jauniešu īpatsvars, kuri priekšlaicīgi pametuši 

mācības 

9 % (2017.g.) 8 % 7% Eurostat 
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4. Rīcības virzieni un uzdevumi 

Nr.p.k. Uzdevums 

Izpildes termiņš 

(gads) 
Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgās 

institūcijas 

Sasaiste ar politikas 

rezultātu un 

rezultatīvo rādītāju 

1. Rīcības virziens: Darba ar jaunatni kvalitātes stiprināšana 

 

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. 

2027 IZM Pašvaldības, NVO, 

JSPA, ZM 

PR 1, PR 2 

RR 1.1., RR 1.2., RR 

2.1., RR 2.4., RR 

4.4. 

1.2. Celt darba ar jaunatni atpazīstamību un 

prestižu, t.sk. izveidojot neformālās izglītības 

mācīšanās atzīšanas mehānismu jaunatnes 

jomā. 

2027 IZM NVO, JSPA, LPS PR 1, PR 3 

RR 1.1., RR 1.2., RR 

2.1., RR 2.1., RR 

2.4. 

1.3. Paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu 

profesionālās kompetences, t.sk. attīstot 

kvalitatīvu augstākās izglītības piedāvājumu, 

un stiprināt savstarpējo sadarbību, labās 

prakses apmaiņu. 

2027 IZM JSPA, VISC, NVO PR 1 

RR 1.1. 

 

1.4. Sekmēt jauniešu un darba ar jaunatni veicēju 

piekļuvi un iesaisti Eiropas Savienības un citās 

jaunatnes atbalsta programmās un projektos. 

2027 JSPA IZM, pašvaldības, NVO PR 1, PR 2 

RR 1.1., RR 2.1. 

 

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

 

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. 

2023 IZM Pašvaldības, JSPA, 

NVO 

PR 1 

RR 1.2. 
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Nr.p.k. Uzdevums 

Izpildes termiņš 

(gads) 
Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgās 

institūcijas 

Sasaiste ar politikas 

rezultātu un 

rezultatīvo rādītāju 

2.2. Attīstīt digitālā un mobilā darba ar jaunatni 

sistēmu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas 

visiem jauniešiem, tostarp, jauniešiem, kuri 

dzīvo tālāk no pakalpojumu centriem. 

2027 IZM JSPA, VARAM,  

Pašvaldības, NVO 

PR 1, PR 2, PR 4 

RR 1.1., RR 2.1., RR 

4.3., RR 4.4. 

2.3. Nodrošināt darbā ar jaunatni iesaistītajām 

personām piekļuvi sistēmiska 

psihoemocionālā atbalsta saņemšanai, mazinot 

augsto kadru mainību jaunatnes darbinieku 

vidū. 

2027 IZM JSPA, pašvaldību 

iestādes, NVO 

PR 1 

2.4. Stiprināt darbu ar diasporas jauniešiem, 

izveidojot tā atbalsta mehānismu. 

2027 IZM ĀM, KM PR 1 

RR 1.3. 

 

3. Rīcības virziens: Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana 

 

3.1. Attīstīt jauniešos pilsonisko kompetenci, t.sk. 

stiprināt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, 

demokrātisko vērtību cieņu. 

2027 IZM VISC, JSPA, ĀM, KM, 

NVO 

PR 2 

RR 2.1., RR. 2.2., 

RR 2.3., RR 2.4., 

RR. 2.5. 

3.2. Sekmēt jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko 

līdzdalību, t.sk. iesaisti nevalstisko 

organizāciju, jauniešu domju  un politisko 

partiju aktivitātēs un pamatdarbībā. 

2027 IZM KM, SIF, NVO, JSPA PR 2 

RR 2.1., RR. 2.2., 

RR 2.3., RR 2.4., 

RR. 2.5. 

3.3. Stiprināt izglītojamo pašpārvaldes, t.sk. 

izveidojot ilgtspējīgu koordinācijas modeli 

nacionālā līmenī, nodrošinot izglītojamo 

līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības 

iestādēs. 

2027 IZM VISC, JSPA, 

pašvaldības 

PR 2 

RR 2.3., RR. 2.5. 
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Nr.p.k. Uzdevums 

Izpildes termiņš 

(gads) 
Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgās 

institūcijas 

Sasaiste ar politikas 

rezultātu un 

rezultatīvo rādītāju 

3.4. Uzlabot jauniešu digitālo kompetenci, t.sk. 

medijpratību, lai veicinātu jauniešu jēgpilnu 

līdzdalību digitālā vidē. 

2027 IZM IeM, KM PR 2 

RR 2.3., RR 2.6. 

3.5. Nodrošināt jauniešiem draudzīga un 

kvalitatīva informācijas satura veidošanu un 

ieguves iespējas. 

2027 IZM VK, visas ministrijas PR 2 

RR 2.3. 

 

3.6. Veicināt jauniešu izpratni un līdzdalību vides 

un klimata jautājumos un atbalstīt videi 

draudzīgas izvēles ikdienas paradumos. 

2027 VARAM IZM, VISC PR 2 

RR 2.1., RR 2.3., RR 

2.4., RR. 2.5. 

3.7. Stiprināt jauniešu un jaunatnes organizāciju 

līdzdalības mehānismus lēmumu pieņemšanā 

visos līmeņos. 

2027 IZM JSPA, Pašvaldības, 

NVO 

PR 2 

RR 2.1., RR 2.3., RR 

2.4., RR. 2.5. 

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

 

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. 

2027 IZM JSPA, LM, pašvaldības PR 3 

RR 3.1., RR 3.2., RR 

3.3., RR 3.4., RR 

3.5., RR 3.6. 

4.2. Veicināt brīvprātīgā darba kā pirmās darba 

pieredzes jaunietim prestiža paaugstināšanu, 

uzlabojot brīvprātīgā darba īstenošanas 

sistēmu.  

2027 IZM LM, Pašvaldības, NVO PR 3 

RR 2.4., RR 3.6. 

4.3. Izveidot un attīstīt darba prakses atbalsta 

sistēmu jauniešiem, t.sk. jauniešiem NEET 

situācijā, nodrošinot konsultatīvu atbalstu, 

mentoringu un darba prakses iespējas. 

2027 LM IZM, JSPA PR 3, PR 4 

RR 3.1., RR 3.2., RR 

3.3., RR 3.4., RR 

3.5., RR 4.3. 

4.4. Izveidot starpinstitūciju koordinācijas 

mehānismu visa veida jauniešu 

2027 IZM EM, VARAM, LLKC PR 3 
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Nr.p.k. Uzdevums 

Izpildes termiņš 

(gads) 
Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgās 

institūcijas 

Sasaiste ar politikas 

rezultātu un 

rezultatīvo rādītāju 

uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitāšu 

īstenošanai. 

RR 3.1., RR 3.2., RR 

3.3., RR 3.4., 

5. Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana 

 

5.1. Sniegt metodisko atbalstu darba ar jaunatni 

iesaistītajām personām, lai uzlabotu viņu 

kompetences sasniegt jauniešus ar 

ierobežotām iespējām. 

2027 IZM LM, JSPA PR 4 

RR 4.1., RR 4.2., RR 

4.3., RR 4.4. 

5.2. Veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējam 

iekļaušanos sabiedrībā. 

2027 IZM JSPA, LM, NVO, 

pašvaldības 

PR 4 

RR 4.1., RR 4.2., RR 

4.3., RR 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

5. Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetiem 
 

  

Uzdevums 
Plānotais finansējums Nepieciešamais papildu finansējums 

  2021. gads 2022. gads 2023. gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads 2027. gads 

Finansējums kopā 12,129,585.29 9,576,899.29 10,693,699.29 12,569,508.00 15,683,169.00 15,277,007.00 14,145,007.00 14,005,007.00 13,795,007.00 12,581,257.00 

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

Privātais sektors - - -        

Publiski atvasināto 

personu (izņemot 

pašvaldības) budžets 
- - - - - - - - - - 

Vidēja termiņa 

budžeta ietvara 

likums, kopā 

12,129,585.29 9,576,899.29 10,693,699.29 7,971,642.00 11,085,303.00 10,669,141.00 9,537,141.00 9,397,141.00 9,187,141.00 7,973,391.00 

tajā skaitā*:           

valsts pamatfunkciju 

īstenošana 
7,619,906.29 7,871,102.29 9,447,902.29 - 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 

Eiropas Savienības 

politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu 

un pasākumu 

īstenošana** 

4,509,679.00 1,705,797.00 1,245,797.00 7,971,642.00 10,560,303.00 10,144,141.00 9,012,141.00 8,872,141.00 8,662,141.00 7,448,391.00 

Informatīvi 

Sadalījumā pa budžeta resoriem 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 3,840,903.00 1,039,673.00 579,673.00 7,927,642.00 11,048,303.00 10,642,141.00 9,522,141.00 9,382,141.00 9,172,141.00 7,958,391.00 
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Uzdevums 
Plānotais finansējums Nepieciešamais papildu finansējums 

  2021. gads 2022. gads 2023. gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads 2027. gads 

– valsts 

pamatfunkciju 

īstenošana 

577,021.00 579,673.00 579,673.00 - 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 

Valsts budžeta 

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

Nozares vadības 

atbalsta pasākumi 

97.02.00  

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

– Eiropas Savienības 

politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu 

un pasākumu 

īstenošana** 

3,263,882.00 460,000.00 - 7,927,642.00 10,523,303.00 10,117,141.00 8,997,141.00 8,857,141.00 8,647,141.00 7,433,391.00 

Erasmus+: 70.15.00 850,000.00 - - 3,610,973.00 3,609,973.00 3,609,973.00 3,609,973.00 3,609,973.00 3,609,973.00 3,609,973.00 

ESK 70.12.00 450,000.00 - - 1,724,749.00 1,724,749.00 1,724,749.00 1,724,749.00 1,724,749.00 1,724,749.00 1,724,749.00 

Erasmus+ ESK 

70.10.00 
550,000.00 - - 1,917,319.00 1,917,319.00 1,917,319.00 1,917,319.00 1,917,319.00 1,917,319.00 1,917,319.00 

Proti un dari 953,882.00 - - 633,501.00 1,560,162.00 1,344,000.00 1,344,000.00 1,344,000.00 1,344,000.00 140,250.00 

ESF projekts SAM 

8.3.4. 
460,000.00 460,000.00 - - - - - - - - 

ES Jaunatnes dialogs - - - 41,100.00 41,100.00 41,100.00 41,100.00 41,100.00 41,100.00 41,100.00 

Eiropas 

Atveseļošanās un 

noturības mehānisms 

   - 1,670,000.00 1,480,000.00 360,000.00 220,000.00 10,000.00  

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 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

– valsts 

pamatfunkciju 

īstenošana 

- - - - - - - - - - 
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Uzdevums 
Plānotais finansējums Nepieciešamais papildu finansējums 

  2021. gads 2022. gads 2023. gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads 2027. gads 

– Eiropas Savienības 

politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu 

un pasākumu 

īstenošana** 

1,015,275.00 1,015,275.00 1,015,275.00 44,000.00 37,000.00 27,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 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 13,000.00 13,000.00 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 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 
230,522.00 230,522.00 230,522.00 - - - - - - - 

– valsts 

pamatfunkciju 

īstenošana 

- - - - - - - - - - 

– Eiropas Savienības 

politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu 

un pasākumu 

īstenošana (kopā) 

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 - - - - - - - 

– valsts 

pamatfunkciju 

īstenošana 

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 - - - - - - - 
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Uzdevums 
Plānotais finansējums Nepieciešamais papildu finansējums 

  2021. gads 2022. gads 2023. gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 2024. gads 2025. gads 2026. gads 2027. gads 

– Eiropas Savienības 

politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu 

un pasākumu 

īstenošana (kopā) 

- - - - - - - - - - 

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

– valsts 

pamatfunkciju 

īstenošana 

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

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

– Eiropas Savienības 

politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu 

un pasākumu 

īstenošana (kopā) 

- - - - - - - - - - 

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

– valsts 

pamatfunkciju 

īstenošana (kopā) 

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

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

– Eiropas Savienības 

politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu 

un pasākumu 

īstenošana (kopā) 

- - - - - - - - - - 
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