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Jaunatnes politikas būtiskākais uzdevums ir nodrošināt jauniešiem efektīvu pāreju 
no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības 
attīstībai, attīstot pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu pilnvērtīgu 
iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū. 

 

2014.gadā jauniešu vecumā no 13 – 25 gadiem īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā ir 15% 
jeb 291 964 iedzīvotāji 

 

 Plānā ir noteikti jaunatnes politikas īstenošanas pamatprincipi, vērtības, būtiskākie 
izaicinājumi, identificēti rīcības virzieni, galvenie uzdevumi un sasniedzamie 
rezultāti nākamajiem gadiem.  

 

 Plāna mērķis - jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana, panākot saskaņotas 
jaunatnes politikas īstenošanu un tās koordināciju visos līmeņos, identificējot 
prioritāros rīcības virzienus un politikas rezultātus.  
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• IZGLĪTĪBA 

•  8 pasākumi 

 

• SOCIĀLĀ 
IEKĻAUŠANA 

• 2 pasākumi 

VIDE 

• LĪDZDALĪBA 

• 25 pasākumi 

LĪDZDARBOŠANĀS 

• NODARBINĀTĪBA, 
UZŅĒMĒJDARBĪBA, 
UZŅĒMĪGUMS  

• 8 pasākumi 

 

•  VESELĪBA, 
LABKLĀJĪBA  

• 4 pasākumi 

PERSONĪBAS 
PILNVEIDE 



Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 

 2016.-2020.gadam būtiskākie rezultāti 

2020.gadā 

4 

• Visās Latvijas pašvaldībās ir jaunatnes lietu speciālists vai persona, kura veic darbu ar 
jaunatni(t.sk. NVO ar deleģējumu); 

• 80% no darbā ar jaunatni iesaistītajām personām ir pieejams viss nepieciešamais 
metodiskais atbalsts un informācija; 

• Vismaz 45% jauniešu ir visas iespējas pavadīt brīvo laiku, balstoties uz savām interesēm; 

• Vismaz 17% jauniešu ir iesaistījušies jaunatnes nevalstiskajās organizācijās; 

• Jauniešu skaits, kuri uzskata, ka viņiem ir lielas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu 
vietējā līmenī palielinājies līdz 30%; 

• Vismaz 70% jauniešu 18-25 gadu vecumā piedalās valsts un pašvaldību vēlēšanās; 

• Līdz 20% samazinājies 15 – 24 gadus vecu jauniešu bezdarba līmenis; 

• Līdz 30% palielinājies jauniešu skaits, kuri vēlas būt pašnodarbināti; 

• Vismaz 328 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes nodrošina karjeras atbalstu 
izglītojamajiem; 

• Vismaz 12 015 jaunieši-bezdarbnieki ieguvuši profesionālo kvalifikāciju pēc dalības JNI 
pasākumos 

• 3648 izglītībā un nodarbinātībā neiesaistīti jaunieši iesaistījušies izglītībā, nodarbinātībā 
vai NVO darbībā 

• Vismaz 83% jauniešu savu veselības stāvokli vērtē kā labu vai diezgan labu 



Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.-

2020.gadam pasākumu īstenošanas uzraudzība 

2017.gadā 2018.gadā 2019.gadā 2021.gadā 

IZM nodrošina 

pastāvīgu 

jaunatnes politikas 

īstenošanas 

monitoringu 

Iesaistītās 

institūcijas līdz 

30.martam 

atbilstoši 

kompetencei 

iesniedz IZM 

informāciju par 

plāna pasākumu 

īstenošanu 

IZM nodrošina 

pastāvīgu 

jaunatnes politikas 

īstenošanas 

monitoringu 

IZM līdz 

1.septembrim 

sagatavo plāna 

gala novērtējumu 

un iesniedz 

Ministru kabinetā, 

ietverot 

priekšlikumus 

jaunatnes politikas 

attīstībai 

turpmākajos gados IZM līdz 

1.septembrim 

iesniedz Ministru 

kabinetā 

informatīvo 

ziņojumu par 

plāna izpildi 2016. 
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2016.gada pašvaldību aptaujas 
rezultāti… 

 83 pašvaldībās par darba ar jaunatni koordinēšanu 
ir atbildīgi jaunatnes lietu speciālisti 

 40% pašvaldībās atbildīgā institūcija ir jauniešu 
centrs vai bērnu un jauniešu centrs, vairāk kā 20 
% pašvaldībās atbildīgā institūcija ir Izglītības 
nodaļa/pārvalde 

 28 pašvaldībās ir izveidota jaunatnes lietu 
konsultatīvā komisija 

 42 pašvaldībās darbojas jauniešu domes 

 36 pašvaldībās notiek regulārs situācijas 
monitorings 

 48 pašvaldībās izstrādāts plāns 

 70 % pašvaldības ir izveidota sadaļa Jaunatnei 

 34 pašvaldībā ir atsevišķa lapa Jaunatnei 

 78 pašvaldībās ir biedrības, kas veic darbu ar 
jaunatni 
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Būtiskie darbi 2016’ 



Priekšlaicīgi mācību pārtraukušo 
bērnu un jauniešu integrācija 
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Starpnozaru sadarbības nozīme saskaņota 
un pārdomāta darba ar jaunatni 
īstenošanai pašvaldībā 



1
0 

Darbs pie jaunatnes lietu speciālistu un 
jaunatnes darbinieku apmācību 

programmas 

 Jaunatnes konsultatīvās padomes darba grupa 



1
1 

 

Jaunatnes likuma grozījumi –  

darba grupa 
 



Pateicos par uzmanību!  
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