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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

R Ī K O J U M S  
 

         Rīgā  

    Datums skatāms laika zīmogā Nr. 1-2e/2018/211 
 

 

Grozījumi Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada 19.decembra rīkojumā Nr.01-

09.1e/442 “Par Jaunatnes politikas valsts programmu 2018.gadam” 

 
Izdarīt ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada 19.decembra rīkojumu Nr.01-

09.1e/442 “Par Jaunatnes politikas valsts programmu 2018.gadam” apstiprinātajā Jaunatnes 

politikas valsts programmā 2018.gadam (turpmāk – Programma) šādus grozījumus:  

 

1. Papildināt un izteikt Programmas 1.1.apakšsadaļu „Jaunatnes lietu speciālistu un 

jaunatnes darbinieku profesionālās pilnveides un metodiskās vadības nodrošināšana” šādā 

redakcijā: 

 

 “1.1. Jaunatnes lietu speciālistu un jaunatnes darbinieku profesionālās pilnveides 

un metodiskās vadības nodrošināšana. 

2018.gadā tiks turpināta profesionālās pilnveides programma jaunatnes lietu 

speciālistiem atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1047 

„Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība”.  

Jaunatnes lietu speciālistiem ir būtiska loma pašvaldības jaunatnes politikas izstrādē un 

īstenošanā. Saskaņā ar jaunatnes lietu speciālista profesijas standartu pašvaldības jaunatnes lietu 

speciālista kompetences ir šādas: 

- izstrādāt pašvaldības jaunatnes politiku; 

- analizēt situāciju jaunatnes politikas nozarē, izvērtēt un sagatavot priekšlikumus 

jaunatnes politikas pilnveidošanai pašvaldībās un koordinēt šis politikas īstenošanu; 

- konsultēt jauniešus jaunatnes politikas nozarē; 

- organizēt un koordinēt sadarbību starp jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām 

personām; 

- organizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus noteiktā administratīvajā teritorijā, 

iesaistot pašvaldību darbiniekus, jaunatnes organizācijas un jaunatnes iniciatīvu grupas 

un jauniešus; 

- koordinēt starptautisko sadarbību jaunatnes politikas nozarē. 

 Pašlaik Latvijā profesionālās pilnveides programma ir nodrošināta 159 jaunatnes lietu 

speciālistiem. Savukārt apliecības par dalību profesionālās pilnveides programmā 2009. un 

2010.gadā ieguva 48, 2013.gadā – 47 pašvaldībās strādājošas personas, kas veic darbu ar 

jaunatni, 2014.gadā – 20 jaunatnes lietu speciālisti, 2015.gadā - 18 jaunatnes lietu speciālisti, 

2016.gadā – 26 jaunatnes lietu speciālisti, 2017.gadā – 23 jaunatnes lietu speciālisti. 

Saskaņā ar jaunatnes darbinieka profesijas standartu jaunatnes darbinieks veic darbu ar 

jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā, kā arī:  
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 - nodrošina aktivitātes un lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā 

līmenī; 

 - līdzdarbojas starptautisko pasākumu un projektu īstenošanā;  

 - konsultē jauniešus par viņiem aktuālajām tēmām;  

 - nodrošina informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes politikas jautājumiem. 

 Jaunatnes darbinieka profesijas standartā norādīts, ka sekmīgai jaunatnes darbinieka 

pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas ietver: vecumposmu atšķirības; darba ar 

sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem principi; jauniešu ar īpašām vajadzībām 

fiziskās un garīgās attīstības īpatnības; valsts un Eiropas Savienības jaunatnes politikas un tās 

reglamentējošie dokumenti; Latvijas Republikas un starptautiskās prioritātes jaunatnes politikas 

jomā; karjeras izglītība; starpkultūru dialogs; finanšu plānošanas pamati; pilsoniskās līdzdalības 

veidi; jauniešu brīvā laika aktivitāšu organizēšanas principi, iespējas un metodes; neformālās 

izglītības un ikdienējās mācīšanās principi un metodes; darbā ar jaunatni iesaistīto institūciju 

atbalsta iespējas;. resursu veidi un to piesaistes un izmantošanas iespējas; informācijas 

tehnoloģiju lietošana. dokumentu noformēšanas tehniskās prasības; pirmā palīdzība; personīgā 

higiēna; darba aizsardzība; vides aizsardzība; darba tiesiskās attiecības; profesionālās un 

vispārējās ētikas pamatprincipi; bērnu tiesību aizsardzība u.c. 

 Lai nodrošinātu jaunatnes darbiniekiem iespēju iegūt nepieciešamās zināšanas ministrija 

pilotprogrammas veidā ir izveidojusi profesionālās pilnveides programmu jaunatnes 

darbiniekiem, tādējādi paplašinot iespējas apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes 

un pilnveidojot darba ar jaunatni kvalitāti.  

 

Finansējums – 13 502 EUR (EKK 2231). 

 

Pasākuma īstenotājs – Ministrija. 

 

Rezultāts: 

- īstenota profesionālās pilnveides programma jaunatnes lietu speciālistiem 80 akadēmisko 

stundu apjomā, kurā piedalās 25 pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti, iegūstot tiesības strādāt 

pašvaldībās par jaunatnes lietu speciālistu; 

- īstenota profesionālās pilnveides pilotprogramma jaunatnes darbiniekiem 80 akadēmisko 

stundu apjomā, kurā piedalās 25 pašvaldību un nevalstisko organizāciju jaunatnes darbinieki; 

- īstenotas divas tikšanās ar jaunatnes lietu speciālistiem un darbā ar jaunatni iesaistītām 

personām, lai nodrošinātu to metodisko vadību; 

- nodrošināti 5 pieredzes apmaiņas braucieni jauniešu centru speciālistiem (t.sk. pieredzes 

apmaiņas brauciens par mobilā darba ar jaunatni sistēmu Lietuvā un uzņēmējdarbības attīstību 

Igaunijā).” 

 

 2. Aizstāt Programmas 1.2.apakšsadaļā „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā 

līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem.” 

sadaļā „Finansējums” skaitli „105 000 EUR” ar skaitli “55 678 EUR”. 

 

 3. Aizstāt Programmas 1.3.apakšsadaļā „Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei 

vietējā līmenī.” sadaļā „Finansējums” skaitli „40 000 EUR” ar skaitli “21 274 EUR”. 

 

 4. Aizstāt Programmas 1.5.apakšsadaļā „Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju 

nodrošināšana.” sadaļā „Finansējums” skaitli un vārdus „4000 EUR (3000 EUR – EKK 7310; 

1000 EUR- EKK 3263)” ar skaitli un vārdiem “2236 EUR (877 EUR – EKK 3263, 1359 EUR  

- EKK 7310).” 
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5. Papildināt Programmas 1.sadaļu „Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas 

attīstībai pašvaldībā” ar 1.6. apakšsadaļu šādā redakcijā: 

 

“1.6. Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai. 

 

 Jauniešu centrs ir īpaši nozīmīgs posms starp „neaktīvo” un „aktīvo” jaunieti, tā ir vieta, 

kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi ir pieejama draudzīga, atvērta un 

atbalstoša vide. Tomēr ne visur ir izveidoti un darbojas jauniešu centri. Mobilais darbs ar 

jaunatni ir darba ar jaunatni veids, kas rada jauniešiem līdzdalības iespējas viņu dzīvesvietā, kur 

nav vai ir ierobežotas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Mobilā darba ar jaunatni mērķi tāpat kā 

kopējie darba ar jaunatni mērķi ietver šādus uzdevumus: 

 - attīstīt jauniešu sociālās un dzīves prasmes; 

 - izveidot drošu, atvērtu, neformālu vidi, kurā jaunieši var komunicēt ar saviem 

vienaudžiem; 

 - palīdzēt jauniešiem identificēt un izprast viņu vajadzības; 

 - palīdzēt atklāt un identificēt jauniešu resursus un talantus; 

 - konsultēt un informēt, palīdzēt problemātiskajās situācijās; 

 - palīdzēt jauniešiem izstrādāt vietējas iniciatīvas, lai risinātu ikdienas problēmas. 

 Lai nodrošinātu pagastu jauniešiem kvalitatīvu darbu ar jaunatni, neformālu mācīšanos 

un brīvā laika aktivitātes ir nepieciešams attīstīt mobilo darbu ar jaunatni. Tādējādi 

pašvaldībām, jaunatnes organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, kas veic darbu ar 

jaunatni  sadarbojoties un iesaistot vietējo pagastu atbalsta tīklu (NVO, bibliotēkas, izglītības 

iestādes u.c.) ir plānots atbalsts, kas vērstas uz mobilā darba ar jaunatni izveidei  un pilnveidei 

nepieciešamo pasākumu nodrošināšanu.  

 

Finansējums – 84 000 EUR (42 000 EKK 7310; 42 000 EKK 3263).  

 

Pasākuma īstenotājs – Aģentūra.  

 

Rezultāts: 

- organizēts atklāto projektu konkurss un atbalstīti 12 pašvaldību, jaunatnes organizāciju 

biedrību vai nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni projekti, kas vērsti uz mobilā darba ar 

jaunatni attīstību.” 

 

 6. Aizstāt Programmas 2.2.apakšsadaļā „Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām 

jauniešu līdzdalības veicināšanai.” sadaļā „Finansējums” skaitli „90 000” ar skaitli “51 573”. 

 

7. Aizstāt Programmas 3.1.apakšsadaļā „Nodrošināt sadarbību jaunatnes jomā ar 

Beļģiju (Flandriju) un Baltija valstīm” sadaļā „Finansējums” skaitli „3000” ar skaitli “500”. 

 

8. Aizstāt Programmas 3.3.apakšsadaļā „Nodrošināt atbalstu Edinburgas hercoga 

starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas “Award” īstenošanai Latvijā.” sadaļā 

„Finansējums” skaitli „2231” ar skaitli “1000”. 

 

9. Papildināt un izteikt Programmas 4.sadaļu „Informatīvā atbalsta nodrošināšana 

jaunatnes politikas nozarē” šādā redakcijā: 

 

 „4. Informatīvā atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas nozarē. 

 

  Saskaņā ar  Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.-2020.gadam: 
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  Politikas rezultātu Nr.1: Nodrošināta aktuālāko datu un informācijas pieejamība par 

jaunatni un jaunatnes politiku. 

 

Mērķis: 

 -  palielināt jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu informētību; 

 - nodrošināt informatīvo materiālu pieejamību un izplatīšanu starptautiskajā mērogā. 

 

Uzdevums: 

 - uzturēt un pilnveidot interneta platformu www.jaunatneslietas.lv, kas kalpo kā 

atbalstoša informācijas sistēma jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām; 

 - nodrošināt informācijas par darbā ar jaunatni aktuālām tēmām izplatīšanu. 

 

4.1. Nodrošināt interneta platformas www.jaunatneslietas.lv uzturēšanu. 

 

 Kopš 2007.gada darbojas jaunatnes politikas portāls www.jaunatneslietas.lv, kur ir 

apkopota informācija par jaunatnes politiku Latvijā un aktualitātēm jaunatnes jomā, jaunatnes 

politikas virzieniem, projektiem, pieejama informācija par biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni 

un pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem, jauniešu centriem. 2017.gadā tika veikta portāla 

tehnisko risinājumu, vizuālā un saturiskā pārstrāde, uzlabojot tā lietošanas iespējas un padarot 

to vizuāli pievilcīgu tā lietotājiem. Lai nodrošinātu jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto 

personu informētību ir nepieciešams turpināt portāla www.jaunatneslietas.lv uzturēšanu un 

pilnveidi. 

 

Finansējums – 800 EUR (EKK 2259). 

 

Pasākuma īstenotājs – Ministrija. 

 

Rezultāts: 

 - nodrošināta jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto personu mērķauditorijai paredzētās 

interneta platformas www.jaunatneslietas.lv regulāra uzturēšana un informācijas aktualizēšana. 

 

4.2. Nodrošināt jauniešu vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību. 

 Saskaņā ar Jaunatnes likumu viens no darba ar jaunatni pamatuzdevumiem ir nodrošināt 

jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību. Kā liecina 2017.gadā 

“Kantar TNS” veiktā auditorijas pētījuma dati, gada laikā Latvijas Radio 5 (pieci.lv) lielākais 

auditorijas pieaugums sasniegts jauno klausītāju grupā vecumā no 18 līdz 34 gadiem, t.i., 

salīdzinot ar 2016.gadu jauno klausītāju skaits dubultojies no 20 000 līdz 40 000 un salīdzinot 

ar 2016.gadu kopējais klausītāju skaits ir pieaudzis gandrīz divas reizes, nedēļā sasniedzot 

73 000 klausītāju lielu auditoriju. Pieci.lv ir jauniešu sabiedriskais medijs, kas apvieno dažādu 

dzīvesstilu un viedokļu līderus, veidojot sabiedriskā medija platformu, caur kuru augt un 

attīstīties dažādu subkultūru piekritējiem. Tā kā viens no pieci.lv mērķiem ir piedāvāt 

jauniešiem interesantu saturu un, ņemot vērā darba ar jaunatni pamatuzdevumu par jauniešiem 

aktuālas informācijas nodrošināšanu, ir svarīgi informācijas izplatīšanā iesaistīt tos kanālus, kas 

sasniedz pēc iespējas plašāku mērķgrupu. Lai informētu jauniešus par jaunatnes politiku, 

līdzdalības iespējām, brīvprātīgo darbu, jauniešu centru iniciatīvām ir plānota informācijas 

izvietošana pieci.lv gan piedaloties izbraukuma translācijās reģionos, gan veidojot sižetus par 

darba ar jaunatni aktualitātēm.  

 

Finansējums – 9500 EUR (EKK 2239). 

http://www.jaunatneslietas.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/
http://www.jaunatneslietas.lv/
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Pasākuma īstenotājs – Ministrija sadarbībā ar Latvijas Radio 5.  

 

Rezultāts: 

 - nodrošināta informācijas izvietošana pieci.lv gan piedaloties izbraukuma translācijās 

reģionos, gan veidojot sižetus par darba ar jaunatni aktualitātēm.  

4.3. Nodrošināt informācijas par darbā ar jaunatni aktuālām tēmām izplatīšanu. 

 

Kultūras ministrijas 2017.gadā veiktā pētījuma par 9 līdz 16 gadus vecu bērnu un 

pusaudžu medijpratību Latvijā rezultāti uzskatāmi demonstrē, ka video skatīšanās ir 

vispopulārākā aktivitāte, ko bērni un pusaudži veic internetā. 98% respondentu norādījuši, ka 

mēdz skatīties dažādus video internetā. Novērtējot savu internetā veikto aktivitāšu biežumu, 

lielākā daļa no kopējā respondentu skaita (70%) minējuši, ka video internetā skatās katru dienu. 

Aplūkojot datus par video skatīšanos dažādās vecuma grupās, redzams, ka dažādus video 

internetā katru dienu skatās 63% bērnu vecumā no 9 līdz 12 gadiem un 75% pusaudžu vecumā 

no 13 līdz 16 gadiem. Gandrīz visi aptaujātie respondenti (97%) norādījuši, ka mēdz izmantot 

interneta platformu YouTube. Lielākā bērnu un pusaudžu daļa (78%) atzīst, ka platformu 

izmanto katru dienu. Šīs platformas lietojumam tiek veltīta nozīmīga bērnu un pusaudžu dienas 

laika daļa. Gandrīz piektā daļa (19%) aptaujāto respondentu atzinuši, ka lieto YouTube vairāk 

nekā piecas stundas dienā, un vairāk nekā trešā daļa (38%) – vairāk nekā trīs stundas dienā. 

Visbiežāk atbildēs, kādu video saturu bērni un pusaudži visvairāk izvēlas YouTube kanālos, 

tika minēta mūzikas un dziesmu video skatīšanās – puse respondentu (50%) norādīja, ka 

mūzikas un dziesmu video skatās katru dienu. Kā nākamais populārākais YouTube saturs tika 

minēti video ar vlogeru (Vloggers) un YouTube slavenību (YouTubers) piedalīšanos. Šāda 

veida saturu YouTube platformā katru dienu skatās 43% respondentu. Tādējādi rezultāti liecina, 

ka viena no populārākajām bērnu un pusaudžu aktivitātēm YouTube platformā ir sekošana 

dažādām interneta “slavenībām” – jūtūberiem un vlogeriem. Ņemot vērā pētījuma statistiku un 

jauniešu interneta lietošanas paradumus, lai uzrunātu jauniešu auditoriju ir nepieciešams 

sadarboties un iesaistīt vienaudžus informācijas nodošanā, tādējādi sniedzot iespēju jauniešiem 

uzzināt par savām iespējām līdzdarboties dažādās iniciatīvās un  projektos, kā arī apgūt jaunas 

prasmes un zināšanas.  

 

Finansējums – 2500 EUR (2239). 

 

Pasākuma īstenotājs – Ministrija.  

 

Rezultāts: 

 - sadarbībā ar jauniešu vidū populāriem interneta platformas Youtube.com video stāstu 

veidotājiem (jūtūberiem un vlogeriem) izveidoti un publicēti pieci video stāsti par darbā ar 

jaunatni aktuālām tēmām. 

 

4.4. Nodrošināt informatīvo materiālu pieejamību un izplatīšanu starptautiskajā mērogā. 

 Lai veicinātu piederības apziņu Latvijai, kā arī, lai radītu interesi un motivāciju 

līdzdarboties sava novada, pilsētas un valsts dzīvē, biedrība “NEXT” kopš 2015.gada īsteno 

iniciatīvu TUESI.LV, kuras ietvaros tiek veidoti video stāsti par jauniem un iedvesmojošiem 

cilvēkiem dažādās Latvijas vietās. Šogad kā dāvana Latvijai 100.dzimšanas dienā top 100 

iedvesmas video stāstus par jauniem cilvēkiem Latvijas reģionos, kuri ar savu darbu un piemēru 

veido labāku Latviju. TUESI.LV Latvijas simtgadei veltītie video stāsti ir sasnieguši nozīmīgu 

auditoriju - aptuveni 1 000 000 (vienu miljonu) skatījumu TUESI.LV interneta platformās. 
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Sociālo tīklu lietotāji dalījušies ar TUESI.LV video stāstiem vairāk nekā 10 000 reižu. 

 Kā turpinājumu stāstiem par  jauniem cilvēkiem Latvijas reģionos sadarbībā ar biedrību 

“NEXT” līdz 2020.gada beigām plānots veidot 12 video stāstus par jauniem un iedvesmojošiem 

Latvijas jauniešiem dažādās pasaules vietās, kuri ar savu darbu un sasniegumiem ārpus Latvijas 

ir liels resurss mūsu valsts tagadnes un nākotnes veidošanā, tādēļ potenciālie stāstu varoņi tiks 

apzināti sekojošos profilos un mērķgrupās: 

 uzņēmēji un pašnodarbinātie, kuri attīstījuši veiksmīgu uzņēmējdarbību atrodoties ārpus 

Latvijas (t.sk. jaunuzņēmumus jeb start-up uzņēmumus); 

 profesionāļi (juristi, inženieri, baņķieri u.c.), kuri uzturas ārpus Latvijas, lai attīstītu savu 

profesionālo karjeru; 

 jaunie zinātnieki, kuri veic pētniecisko un zinātnisko darbību dažādos pasaules 

kompetences centros; 

 medicīnas nozares darbinieki - ārsti un medmāsas, kuri strādā medicīnas iestādēs ārpus 

Latvijas; 

 starptautiskajās organizācijās/institūcijās strādājošie, kuri veic darbu Latvijas labā 

(piemēram, ES institūcijas, ANO un to organizācijas u.c.); 

 mākslinieki un radošo profesiju pārstāvji - dažādu mākslas nozaru un radošo profesiju 

pārstāvji (mūziķi, aktieri, dizaineri, arhitekti, audiovizuālie mākslinieki u.c.). 

 Katrs TUESI.LV video stāsts tiks parādīts raidlaikā nacionāla mēroga TV. Visi video 

stāsti tiks publicēti interneta vietnē www.tuesi.lv, kā arī TUESI.LV sociālo tīklu kontos, mediju, 

partneru un diasporas publicitātes kanālos. Katra TUESI.LV video stāsta garums būs 10-15 

minūtes. Video stāsti būs latviešu valodā. Katram video stāstam tiks sagatavoti subtitri divās 

svešvalodās - angļu valodā, kā arī tās valsts valodā, kurā dzīvo un strādā konkrētais stāsta 

varonis (piemēram, zviedru, spāņu, krievu u.c.). 

 Projekts vistiešākajā veidā sekmēs Latvijas nospraustās prioritātes diasporas politikā - 

diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšanu, kā arī sadarbību ar diasporu 

ekonomikā, kultūrā, izglītībā un zinātnē, intelektuālā potenciāla aprites veicināšanā. 

 

Finansējums – 11 000 (EKK 3263). 

 

Pasākuma īstenotājs – Ministrija sadarbībā ar biedrību “Next”. 

 

Rezultāts:  

 - 2018.gadā plānots izveidot pirmos divus video stāstus par jauniem un iedvesmojošiem 

Latvijas jaunajiem cilvēkiem dažādās pasaules vietās, kuri ar savu darbu un sasniegumiem 

ārpus Latvijas ir liels resurss mūsu valsts tagadnes un nākotnes veidošanā.” 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis 
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