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Izglītības un zinātnes ministrijai 

Par plāna projektu "Jaunatnes 
politikas īstenošanas plāns 2021. – 
2023.gadam" (VSS-556) 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi plāna projektu 

"Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2021. – 2023.gadam" (turpmāk tekstā -
Jaunatnes politikas plāns) un tā pielikumu, un nesaskaņo tos, jo ir šādi 
iebildumi: 

Jaunatnes politikas plāns ir vidēja termiņa politikas plānošanas 
dokuments “Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam” 
īstenošanai turpmākajiem trīs gadiem. Pirmais rīcības virziens ir “Darba ar 
jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība”, secīgi 
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. Tomēr sadaļā “Jaunatnes 
politikas valsts programmas ietvaros īstenojamie pasākumi 2021. – 2023. 
gadam” pie īstenojamiem pasākumiem zem 1.5. punkta “Izveidot ilgtspējīgu 
finansēšanas modeli darba ar jaunatni īstenošanai valsts, pašvaldību un 
nevalstisko organizāciju līmenī, t.sk. izvērtējot līdzšinējās finanšu plānošanas 
un koordinācijas efektivitāti.” nav paredzēts neviens pasākums, kurš paredzētu 
pašvaldības jaunās autonomās funkcijas finansēšanas modeļa izstrādi.  

Attiecībā uz finansējumu, būtu korekti jāaizpilda arī Jaunatnes politikas 
plāna pielikums “Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2021. - 2023.g. 
ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu”, norādot, ka 4 597 866 
euro gadā, ir nepieciešamai papildus finansējums, gan likuma “Par 
pašvaldībām” 7. panta trešā daļa nosaka: “Nododot pašvaldībām jaunas šā 
likuma 15. pantā paredzētās autonomās funkcijas, kas saistītas ar izdevumu 
palielināšanos, likumā, kas nosaka šo funkciju izpildes kārtību, vienlaikus 
jānosaka pašvaldībām jauni ienākumu avoti.” gan likumprojekta “Pašvaldību 
likums”, kurš atrodas izskatīšanā Saeimā, 5. panta piektā daļa nosaka: “(5) 
Nododot pašvaldībai jaunu autonomo funkciju, kuras izpilde saistīta ar 
izdevumu palielināšanos, vienlaikus jānosaka finansējuma avoti šīs funkcijas 
izpildes nodrošināšanai.” LPS lūdz korekti aizpildīt Pamatnostādņu 2. 
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pielikuma tabulu. Pašvaldībām funkcija – darbs ar jaunatni – būs jauna 
funkcija un tai būs nepieciešams papildu finansējums, līdz ar to attiecībā uz  
pašvaldībām aprēķinātās summas jānorāda tabulu sadaļā “Nepieciešamais 
papildu finansējums”. 

Lūgums skaidrot, kāpēc Pielikumā zem 1.2.4. pasākuma (Nodrošināta 
konkursa “Latvijas jauniešu galvaspilsēta” norise) pie pašvaldību budžeta 
2023. gadā parādās summa 10000 euro. 
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*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
 


