
Jaunatnes politikas prioritātes 
nacionālā un Eiropas līmenī  

2015. gadā  

Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta  

pārvaldes vecākā referente Marika Arkliņa 

marika.arklina@izm.gov.lv 



2 

Jaunatnes politikas mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves 
kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 

sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar jaunatni un nodrošinot 
jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu 

” 
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Jaunatnes politikas pamatā 
ir darbs ar jaunatni ... 

Formālā izglītība Neformālā izglītība 

Jaunietis formālajā sistēmā 
- Vispārējā izglītība 
- Profesionālā izglītība  
- Akadēmiskā izglītība 

Darbs ar jaunatni: 
- Sportiskas aktivitātes 
- Talantu un interešu attīstība 
- Prasmju un kompetenču  
attīstība (mācīšanās darot) 
- Ikdienējā mācīšanās (apkārtējā 
vide, grāmatas, cilvēki, ģimene, 
socializēšanās) 
- Sevis kā personības izveide un 
pozicionēšana 

plkst.8.00                                  plkst.15.00                                   plkst.21.00 



Jaunatnes politikas pamatnostādnes 
2015-2020 

 Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015. - 
2020.gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas 
dokuments turpmākajiem 6 gadiem, kura mērķis ir 
panākt saskaņotas jaunatnes politikas īstenošanu un 
tās koordināciju visos līmeņos, identificējot 
prioritāros rīcības virzienus un politikas rezultātus. 

 

 Būtiska loma tiek pievērsta vietējam līmenim, jo 
pašvaldība ir vistuvāk jaunietim un apzinās labāk 
vietējo jauniešu vajadzības, kā arī jauniešu vidū 
novērojama lielāka uzticība tieši pašvaldības 
institūcijām.  

 

 Viena no svarīgākajiem izaicinājumiem ir saskaņotas  
starpnozaru sadarbības īstenošana.  
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Mērķis  
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana 
 

Apakšmērķi: 

 

VIDE – veicināt jauniešiem atbalstošas vides 
izveidi, uzlabojot darbā ar jaunatni iesaistīto 
personu kompetences.  

LĪDZDARBOŠANĀS -  veicināt jauniešu iniciatīvas, 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā 
dzīvē.  

PERSONĪBAS PILNVEIDE  – veicināt jauniešu 
uzņēmīgumu, veselīgu dzīvesveidu un  savu spēju 
apzināšanos. 
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PAŠVALDĪBU LOMA 
JAUNATNES 

 POLITIKĀ 
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1. Auces novads 

2. Krustpils novads 

3. Durbes novads 

4. Rucavas novads 

5. Vaiņodes novads 

6. Ērgļu novads 

7. Viļānu novads 

8. Baldones novads 

9. Babītes novads  

Pašvaldības bez jaunatnes 
lietām… 

10.Krimuldas novads 

11.Mālpils novads 

12. Sējas novads 

13. Mērsraga novads 

14. Skrīveru novads  

 

!!! Atklāts konkurss 
Ādažu novads, 
Varakļānu novads, 
Riebiņu novads un 
Aizkraukles novads.   



Turpinās vizītes uz pašvaldībām…  

Šogad otrajā gada pusē ir ieplānotas 6 vizītes uz 
mazāk aktīvām pašvaldībām. 
 

 Vizīšu mērķis 
 

Motivēt jauniešus būt aktīvi piedalīties savas pašvaldības 
attīstībā, piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, kā 
arī informēt pašvaldības vadību un iesaistītās institūcijas 
par darba ar jaunatni svarīgo lomu un iespējām to 
attīstīt.  

 

2014.gadā notikuši izbraukuma semināri: Baltinavas 
novadā, Jaunpils novadā, Riebiņu novadā, Rucavas 
novadā, Kokneses novadā, Beverīnas novadā, Viesītes 
novadā, Skrīveru novadā, Ērgļu novadā un Mērsraga 
novadā. 
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K U R Ā M  I N S T I T Ū C I J Ā M  J A U N I E Š I  U Z T I C A S / N E U Z T I C A S ?  ( % )  



J A U N I E Š U  A P M I E R I N Ā T Ī B A  A R  VA L D Ī B A S  U N  PA Š VA L D Ī B A S  D A R B U  ( % )  



 
 

JAUNAS  
INICIATĪVAS 
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Latvijas Pašvaldību savienības jaunatnes 
lietu atbalsta tīkla koordinējošā darba 
grupa  

 Mērķis: veicināt jaunatnes politikas īstenošanā 
iesaistīto personu sadarbību un atbalstīt darbu ar 
jaunatni pašvaldībās, veicinot izpratni par darbu ar 
jaunatni. 

 

Pārstāvniecība (plānojas): 5 pašvaldības no katra 
plānošanas reģiona, Rīgas plānošanas reģionu 
pārstāvēs 6 pašvaldības. Tiks informētas visu 
pašvaldību nozīmētās kontaktpersonas par darbu ar 
jaunatni.  
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…. Jaunā politikas iniciatīva  

 Izveidot valsts finansētu JAUNATNES JAUTĀJUMU 
SPECIĀLISTA amatu katrā plānošanas reģionā, lai 
veicinātu vienmērīgu darba ar jaunatni attīstību 
pašvaldībās attiecīgajā plānošanas reģionā. 

 

 Lai veicinātu koordināciju starp pašvaldībām 
jaunatnes jomā, jauniešu un jaunatnes lietu 
speciālistu/darbinieku savstarpēju sadarbību un 
viedokļu, pieredzes apkopošanu.  

 Būtiska ir arī finanšu piesaiste jaunatnes jomā un 
starptautiskās sadarbības veicināšana.  

 Reģionālās kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā.  
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Ministrija turpina investēt jaunatnes 
jomas pētniecībā… 

 Šogad ne tikai tiks veikts ikgadējais 
monitorings atbilstoši jaunajai metodoloģijai 
(notiks katru otro gadu), bet arī tiks veikts 
apjomīgs pētījums («case study») par darba ar 
jaunatni attīstību pašvaldībās.  

 Pētījuma mērķis ir katrā plānošanas reģionā 
dažāda lieluma pašvaldībās izvērtēt situāciju 
jaunatnes jomā, lai izstrādātu veiksmīgāko 
darba ar jaunatni modeli atbilstoši 
pašvaldības lielumam, vērtējot: jauniešu 
skaitu, jaunatnes lietu speciālistu un jaunatnes 
darbinieku skaitu, finansiālo ieguldījumu no 
pašvaldības budžeta u.c. kritērijus.  



Ministrija turpina investēt jaunatnes 
jomas pētniecībā… 

 Pētījuma rezultāti kalpos kā pamats arī 
metodiskā materiāla izstrādei par darba ar 
jaunatni sistēmas attīstību pašvaldībās 
(modeļu piemērošanu), kuras ir tikai 
uzsākušas jaunatnes jomas attīstību un 
noderīgs «Iesācēja portfelis» jaunam 
jaunatnes lietu speciālistam, kas ir uzsācis 
savas darba gaitas.  
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Darbā ar jaunatni iesaistīto personu 
profesionālā kvalificēšana un pilnveide 

 Turpinās jaunatnes lietu speciālistu apmācība 
atbilstoši MK noteikumos noteiktām prasībām (80 
stundu apmērā).  

 Notiek dažāda veida apmācības un radošās 
aktivitātes, kuras organizē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra. 

 Svarīgākais izaicinājums ir uzsākt jaunatnes 
darbinieku apmācību vai to prasmju pielīdzināšanu 
vienotā sistēmā. Būtiski ir nošķirt jaunatnes lietu 
speciālista un jaunatnes darbinieka funkcijas.  

 

Jaunatnes lietu speciālists 
– plānotājs 
 

Jaunatnes darbinieks – īstenotājs, 
tiešā kontaktā ar jauniešiem 
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Jaunatnes organizāciju saraksts  

Jaunatnes likums nosaka, ka jaunatnes organizācija ir tā 
organizācija, kas ir reģistrēta Biedrību un nodibinājumu 
reģistrā un ierakstīta jaunatnes organizāciju sarakstā, kuras 
turētāja ir IZM.  
  

Kāpēc nepieciešams reģistrēties jaunatnes organizāciju 
sarakstā? 

 
Jaunatnes organizācijām ir vairākas privilēģijas: 
 
•pirmkārt, darboties Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvā, 
kā arī pārstāvēt savas organizācijas intereses strukturētā 
dialoga nacionālajā darba grupā; 
•otrkārt, saņemt valsts finansējumu organizācijas kapacitātes 
stiprināšanai un darba ar jaunatni attīstībai, kā arī ir lielākas 
izredzes saņemt finansējumu vispārējā konkursā caur ārvalstu 
finanšu instrumentiem un ES programmām; 
•treškārt, saņemt aktuālāko informāciju par jaunumiem 
jaunatnes jomā. 
  
 

1
9 



Jaunatnes organizāciju saraksts  

Kas jādara biedrībai, lai tā tiktu iekļauta 
jaunatnes organizāciju sarakstā? 

 

Biedrībai jāaizpilda iesnieguma veidlapa un 
jāiesniedz to Izglītības un zinātnes 
ministrijai.  

  

Sīkāka informācija un  

veidlapa pieejama  

ministrijas mājas lapā! 
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#LV100 
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#JauniesuGalvaspilsetaLV 
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Latvija – prezidējošā valsts ES Padomē 

EIROPAS SAVIENĪBAS JAUNIEŠU KONFERENCE UN 

ĢENERĀLDIREKTORU SANĀKSME, 23. – 27.MARTS, RĪGA, 2015. 

AUSTRUMU PARTNERĪBAS JAUNATNES FORUMS 
9. – 11.MARTS, RĪGA, 2015. 



Latvijas prezidentūra ES 
Jaunatnes jomas prioritātes 

Prioritātes: 

• Starpnozaru 
sadarbība jauniešu 
sociāli-ekonomisko 
jautājumu risināšanā. 

 

• Jaunatnes jomas 
ieguldījums ES 2020 
stratēģijas mērķu 
sasniegšanā. 

 

• Jauniešu 
iespējošana 
(jauniešu iespēju 
veicināšana/ youth 
empowerment) 

Pasākumi: 

• Jaunatnes darba grupa 
(5 darba grupas, Brisele) 

 

• Austrumu Partnerības 
jaunatnes forums (10.-
11.februāris, Rīga) 

 

• ES Jaunatnes 
konference (24.-
26.marts, Rīga) 

 

• Jaunatnes ĢS tikšanās 
(26.-27.marts, Rīga) 

 

• Jaunatnes Ministru 
padome (Brisele) 
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EK Jaunatnes vērtības 

• Inclusion of all young people in work and 
in society  

• Role of youth work in empowering young 
people  

• Widening the channels for youth 
participation, including online (for 
example Ideas Labs)  

• Promoting volunteering and young 
people's own initiative in social change  

• Providing relevant and youth-friendly 
information (through Youth Report, wiki, 
etc.)  
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Plānotais no EK … 

• Eurobarometer survey on youth 
participation  

 

• Study on Youth work and youth 
entrepreneurship  

 

• Study on Quality systems and frameworks 
of youth work in the EU  

 

• Study on Impact of youth learning mobility 
activities under Erasmus+  

 

• Evaluation of implementation of the EU 
Youth Strategy/Recommendation on 
mobility of volunteers  
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Sekojiet mums: 
 

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

 
www.facebook.com/jaunatneslietas 
www.draugiem.lv/jaunatneslietas 

 
Twitter: 

@IZM_Jaunatne 
@IZM_gov_lv 

 

http://www.izm.gov.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.facebook.com/jaunatneslietas
http://www.draugiem.lv/jaunatneslietas

