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Rīgā Dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums,
13. Saeimas deputātiem un to frakcijām
Par ieguldījumu jauniešos un jaunatnes politikā
Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) ir lielākā jaunatnes organizāciju un organizāciju,
kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, apvienība Latvijā, kas šobrīd kopā apvieno 38
dalīborganizācijas, kuru biedru kopskaits veido vairāk nekā 11 000 biedrus. LJP iestājas par
kvalitatīviem dzīves apstākļiem jauniešiem, atbalstot bērnu un jauniešu organizācijas.
Lai uzsvērtu ieguldījumu jauniešos, LJP uzrunā visus 13. Saeimas deputātus, uzsverot
ieguldījumu jauniešos jau tagad, un aicina atbildēt uz trīs jautājumiem (vēstules beigās). Bieži
dzird, ka jaunieši ir mūsu nākotne, tomēr jaunieši ir mūsu tagadne. Arī Covid-19 pandēmijas apstākļos
īpaši svarīgi pievērst uzmanību jauniešiem, jo pandēmija var padarīt sliktākas jau tā negatīvās
tendences jaunatnes politikā Latvijā. Esošie pandēmijas ierobežošanas pasākumi apgrūtina izglītības
iegūšanu, prasmju un kompetenču apguvi. Lai gan attālinātajās mācībās jauniešiem ir iespēja
pilnveidot digitālās prasmes, mācību kvalitāte ir mazinājusies un tam var būt ļoti negatīva ietekme uz
nākotnē prognozējamo jauniešu ienākumu līmeni ilgtermiņā.1
Atgādinām, ka jaunatnes politika ir starpnozaru politika un tai ir nozīmīga loma jauniešu (1325 gadi) attīstībā. Tai būtu jābūt vienai no valsts prioritātēm, gan domājot par politikas plānošanu un
finansēšanu, gan nepieciešamajiem cilvēkresursiem un jaunatnes politikas jautājumu hierarhiju valsts
pārvaldē, lai tiešām nodrošinātu starpnozaru politikas ieviešanu. Savukārt darbs ar jaunatni ietekmē
visas sabiedrības labklājību un drošību ilgtermiņā, jo tas veicina jauniešos pilsoniskās apziņas
veidošanu, līderību, brīvprātīgo darbu, neformālās izglītības apguvi un citas prasmes un kompetences
mūsdienu mainīgajam dzīves ritmam un darba tirgum. Ieguldījums jauniešos ir ieguldījums
ilgtermiņā - tiek samazināts risks jauniešu bezdarbam, sociālām problēmām vai atkarībām, jo īpaši
svarīgi arī kontekstā ar COVID-19 pandēmiju.
Diemžēl jaunatnes politika Latvijā ir otršķirīga, nav notikusi būtiska attīstība un netiek
atrisinātas nozīmīgākās jomas problēmas. Šāda otršķirīga politika noved pie negatīviem faktiem par
jauniešiem Latvijā:
● Jauniešu skaits pēdējo 10 gadu laikā būtiski samazinājies. 2020. gada sākumu Latvijā
dzīvoja 232 139 jaunieši, kas ir 12,2 % no iedzīvotāju kopskaita. Jauniešu skaits Latvijā
samazinās straujāk nekā iedzīvotāju kopskaits, 2019. gada sākumā Latvijā dzīvoja 122
tūkstoši jauniešu 18–24 gadu vecumā. Tas ir gandrīz divreiz mazāk nekā 2009. gadā, kad
Latvijā bija 238 tūkstoši jauniešu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie
dati.2
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● Jaunieši biežāk par citu vecuma grupu iedzīvotājiem emigrē no valsts, 2018. gadā
emigrēja 2,4 tūkst. jeb 15 % jauniešu 18 – 24 gadu vecumā. Kā liecina Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) veiktais Jaunatnes politikas analītiskais pārskats3, būtiskākie iemesli, kas
pamudinājuši jauniešus aizbraukt no Latvijas, ir vēlme uzlabot savas dzīves kvalitāti
(57%), tie neredz nākotni Latvijā (50%) un ārzemēs ir iespēja daudz labāk nopelnīt
(48%).
● Apmēram 15% jaunieši un jauni pieaugušie vecumā no 20 - 34 gadiem nemācās,
nestrādā vai neapgūst arodu ( jeb jaunieši NEET situācijā)4
● Jauniešu pašnāvību skaits ir viens no lielākajiem Eiropā - 11 pašnāvības uz 100 000
jauniešiem vecuma grupā 15 - 19 gadiem un 16 pašnāvības uz 100 000 jauniešiem vecuma
grupā 20 - 24 gadi5 .
● Latvijā vien 17% jauniešu iesaistās jauniešu nevalstisko organizāciju aktivitātēs,
savukārt Igaunijā tie ir 27% un Lietuvā 29%6, bet kopumā Latvijas nevalstisko organizāciju
aktivitātēs iesaistās vien 2% jauniešu7.
● Jauniešu līdzdalības rādītāji ir zemi, tikai 13% jauniešu piedalās kursos, semināros un
apmācībās ārpus skolas/augstskolas, bet vietējās kopienas aktivitātēs piedalās tikai 2%
un pat interešu pulciņos un klubos dalību ņem tikai 18% jauniešu.8
● Brīvprātīgā darba aktivitātēs vismaz vienreiz ir iesaistījušies 34% jauniešu, kamēr
Lietuvā 34% jauniešu, bet Igaunijā 63% jauniešu.9
Uzsveram, ka tieši jauniešu nevalstiskās organizācijas (NVO) attīsta jauniešu komandas darba
un līderības prasmes, veido attieksmes un vērtības, sniedz brīvprātīgā darba pieredzi un palīdz
izmantot skolā iegūtās zināšanas praksē. Jaunatnes NVO bieži ir pirmā platforma, kurā jaunieši apgūst
pilsoniskas sabiedrības pamatprincipus, jaunieši, kuri darbojušies jauniešu NVO, ir pilsoniski aktīvi
arī pieaugot. Šie jaunieši uzņemas atbildību par notiekošajiem procesiem sabiedrībā un proaktīvi
iesaistās lēmumu pieņemšanā. Arī Covid-19 laikā tieši jaunatnes NVO sniedz jauniešiem emocionālo
atbalstu un nodrošina aktivitātes jauniešu prasmju saglabāšanā un attīstīšanā. Jaunieši paši naudu
nepelna un tiem nav resursu, lai pilnvērtīgi uzturētu savas jaunatnes NVO, atšķirībā no nevalstiskajām
organizācijām, kuru biedri ir pieaugušie un var maksāt biedru naudas. Jaunatnes NVO pārstāvji
biežāk nekā pašvaldību un jauniešu centru pārstāvji īsteno aktivitātes sabiedriski nozīmīgās jomās –
sociālā iekļaušana, sociālā palīdzība, integrācija, - kamēr pašvaldību un jauniešu centru pārstāvji
biežāk īsteno pasākumus kultūras, izklaides, arī vides sakopšanas jomās, tas liecina, ka NVO
sektoram ir būtiska papildinošā loma darba ar jaunatni īstenošanā.10
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Latvijā lielākais un tiešais atbalsts, ko valsts sniedz jauniešu organizācijām, ir Jaunatnes
politikas valsts programmas (JPVP). Diemžēl finansējums jauniešu NVO un jauniešu iniciatīvām
ir zemākais starp Baltijas valstīm, 2021.gada budžetā apstiprināti vien 574 tūkstoši eiro. JPVP tiek
paredzēts atbalsts jaunatnes NVO, pašvaldībām, starptautiskai sadarbībai, ministrijas īstenotām
aktivitātēm un programmas projektu konkursu administrēšanai. Līdz ar to tiešais atbalsts jauniešu
NVO ir vēl zemāks - 404 000 eiro. Salīdzinot ar kaimiņvalstīm, Igaunijā 2020. gadā tiešais valsts
budžeta atbalsts jaunatnes politikai bija 1 196 216 eiro, bet Lietuvā – 1 424 000 eiro. Pozitīvi, ka
2019. gadā pirmo reizi pēdējo piecu gadu laikā tika panākts, ka plānā tiek iezīmēts finansējums JPVP
trīs gadiem. Esošā valdība savā deklarācijā ir apņēmusies nodrošināt pakāpenisku finansējuma
pieaugumu līdz 2022. gadam JPVP, nodrošinot līdz 4 euro uz vienu jaunieti gadā, esošo 2 euro gadā
uz vienu jaunieti. JPVP būtu jābūt tai, kura veicina jaunatnes NVO attīstību, stiprina to kapacitāti un
jauniešu aktīvu iesaistīšanos. LJP uzskata, ka nepieciešams būtiski palielināt JPVP finansējumu, lai
turpmākos gados būtu iespējama kvalitatīva aktivitāšu īstenošana, uzlabojot jauniešu labklājību
Latvijā. Ir svarīgi apzināties, ka jauniešos jāiegulda jau šodien, nevis kaut kad nākotnē. Arī Eiropas
jaunatnes 11. mērķis, kurš saistošs Latvijai, aicina palielināt jaunatnes organizācijām un jauniešu
grupām dotācijas.11 Savukārt nesen atbalstītais 500 000 EUR atbalsts jauniešiem Covid-19 seku
mazināšanai, lai gan būtisks, tomēr ir īslaicīgs un ārkārtas situācijas atbalsts un nerisina pieaugumu
JPVP ilgtermiņā.
Būtiski atzīmēt, ka citas valsts budžeta programmas ir ievērojami dāsnāk finansētas.
Piemēram, interešu izglītības programmas īstenošanas izmaksas, ko sedz IZM kā mērķdotācijas
pašvaldībām no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. augustam, sasniedza 17 441 403 eiro, bet
interešu izglītības programmas “Jaunsardze” un valsts aizsardzības mācības īstenošanai kopējās
izmaksas 2021. gadā plānotas apmēram 7 miljonu eiro apmērā, lai gan kā augstāk minējām, statistiski
jauniešu iesaiste ir gandrīz vienāda (17% jauniešu iesaistās jaunatnes NVO un 18% jauniešu interešu
izglītībā).
Tādēļ LJP aicina 13. Saeimas deputātiem rosināt Jaunatnes politikas valsts programmas
finansējuma palielinājumu vismaz līdz 1 000 000 EUR gadā un tādejādi arī izpildīt Valdības
rīcības plāna deklarācijā solīto. Programmas finansējuma palielināšana trīs, četras vai pat piecas
reizes neatstātu gandrīz nekādu iespaidu uz kopējo valsts budžeta un pat Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) budžeta apjomu. Finansējuma palielināšana ir tikai un vienīgi politiskās gribas
un IZM prioritāšu jautājums. Nesniedzot valsts atbalstu jaunatnes organizācijām, Latvija varēs
turpināt investēt jauniešu negatīvās enerģijas sekās - slimībās, bezdarbā, sociālās problēmās, atkarībās
un pat pretvalstiskā rīcībā.
Enerģijas nezūdamības likums nosaka, ka kopējais esošais enerģijas daudzums laikā
nemainās, neatkarīgi no tā, kādi procesi sistēmā norisinās. Jaunieši ir enerģija un svarīgi, ka jauniešu
enerģija tiek novirzīta pozitīvā enerģijas izlādē. LJP ir apkopojusi piemērus kā jaunatnes NVO rada
pozitīvas pārmaiņas Latvijas sabiedrība - https://jauniesuenergija.ljp.lv/. Daļa no šīm iniciatīvam ir
paveiktas tieši pateicoties Jaunatnes politikas valsts programmas finansējumam. Palielinot
finansējumu jaunatnes NVO, tiktu sasniegti vēl labāki rezultāti un mazināta negatīvā statistika. LJP
turpmāko divu gadu laikā aktīvi darbosies, lai veicinātu sabiedrības un lēmumu pieņēmēju izpratni
par ieguldījumu jauniešos, lai nenonāktu pie jauniešu negatīvās enerģijas sekām.
Vēlamies uzdod Jums kā 13. Saeimas deputātam/-tei šādus jautājumus:
1. Vai Jūs atbalstāt lielāku finansējuma piešķiršanu Jaunatnes politikas valsts programmai?
2. Ko Jūs kā 13. Saeimas deputāts esat gatavs darīt, lai veicinātu būtisku finansiālo pieaugumu
Jaunatnes politikas valsts programmai savu pilnvaru termiņa ietvaros, ja atbalstāt finansējuma
palielinājumu? Ja neatbalstāt lielāku finansējuma piešķiršanu, lūdzam paskaidrot iemeslus
šādam lēmumam.
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3. Ko Jūs saviem esošajiem un potenciālajiem nākotnes vēlētājiem - jauniešiem, solāt paveikt
savu esošo pilnvaru laikā, lai jauniešu dzīve Latvijā uzlabotos, it īpaši ņemot vērā Covid-19
pandēmijas izraisītās sekas?
Lūdzam Jums sniegt atbildes uz vēstules jautājumiem līdz š.g. 6.aprīlim. Jūsu individuālās
atbildes izmantosim Latvijas Jaunatnes padomes kampaņā par jauniešu pozitīvo enerģiju un
ieguldījumu jauniešos, tādejādi parādot katra 13. Saeimas deputāta nostāju.
Pielikumā:
1. Infografika: Jaunatnes politika skaitļos https://infogram.com/copy-jaunatnes-politikaskaitlos-1h0n25ykx011l6p (vēstulē ietvertā statistika vizuāli).
Latvijas Jaunatnes padomes
prezidente

I. Bergmane

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Rīgā, 2021. gada 30. martā
Nr. 511.8/6-1-13/21
Biedrībai “Latvijas Jaunatnes padome”
e-pasts ljp@ljp.lv

Zaļo un zemnieku savienība (turpmāk tekstā – ZZS) augstu vērtē un atbalsta Latvijas
Jaunatnes padomes (turpmāk tekstā – LJP) iniciatīvas un ieguldījumu jauniešu aktuālo jautājumu
aktualizēšanā un jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā, apvienojot virkni organizāciju un
jauniešu Latvijā.
Izsakām pateicību, ka kārtējo reizi aktualizējat ieguldījumu jaunatnes politikā, īpaši laikā, kad
Latvija, līdzīgi kā citas valstis, cīnās ar COVID-19 pandēmijas izplatības mazināšanu, kas paredz
virkni būtisku ierobežojumu un atstāj nozīmīgu ietekmi ne tikai uz sabiedrības veselību, bet arī
labklājību, tai skaitā jauniešu psihoemocionālo veselību un iespējām iesaistīties sabiedriskās
aktivitātēs.
ZZS piekrīt Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijā noteiktajiem mērķiem un uzskata, ka
ieguldīt jaunatnei paredzētos pasākumos ir izšķirīgi visu Eiropas valstu sabiedrību, arī Latvijas,
nākotnei, jo sevišķi laikā, kad jaunatnes īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā nepārtraukti samazinās.
Vienlaikus pievienojamies uzstādījumam, ka politikas veidotājiem un pētniekiem ir jāieklausās
jauniešu viedoklī, jo šīs dienas politika un lēmumi ietekmēs jauniešu un nākamo paaudžu dzīvi.
Latvijā ir spēkā Jaunatnes likums, kurš pirms vairāk nekā desmit gadiem pieņemts ar mērķi
uzlabot jauniešu — personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem — dzīves kvalitāti, veicinot viņu
iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā
arī atbalstot darbu ar jaunatni (minētā likuma 1.pants). Likums nosaka jaunatnes politikas īstenošanā
iesaistītās personas un to kompetenci šīs politikas nozarē, jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas
izstrādē un īstenošanā, kā arī pamatprincipus finansējuma piešķiršanai jauniešu iniciatīvām,
līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē un darbam ar jaunatni.
Atbilstoši likumam, finansēšanas kārtību un apjomu jauniešu iniciatīvu un līdzdalības veidošanai
nosaka Ministru kabinets. Jāpiekrīt, ka šim gadam Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta ietvaros
noteiktais finansējums jaunatnes politikas īstenošanai ir būtiski mazāks nekā iepriekšējos gados –
2.424 miljoni euro, salīdzinot ar 6.377 miljoniem euro 2019.gadā un 7.664 miljoniem euro 2020.gadā.
Tostarp Jaunatnes politikas valsts programmai paredzēti vien 574 446 euro (2019.gadā tie bija
531 696 euro, bet 2020.gadā – 517 652 euro).
ZZS uzskata, ka jauniešu politikai jābūt vienai no nozīmīgām prioritātēm, lai sekmētu
jauniešu personīgo attīstību un stiprinātu viņu līdzdalību visās dzīves jomās, kā arī uzlabotu sociālu
un emocionālu labklājību, tai skaitā veicinot jauniešu iesaisti lēmumu pieņemšanā un iekļaušanos
darba tirgū.
Ievērojot to, ka valdība un Saeima regulāri lemj par atbalstu dažādām nozarēm, pārvarot
COVID-19 pandēmijas sekas, ZZS ir gatava šajās diskusijās aktualizēt ar jauniešu politikas atbalstu

saistītus jautājumus. Esam pārliecināti, ka papildus finansējums nepieciešams ne tautsaimniecībai,
bet arī jauniešiem un to pārstāvošajām organizācijām, lai kopīgiem spēkiem spētu tikt galā ar
pandēmijas izraisītās krīzes sekām.
Ar cieņu
Uldis Augulis
Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs

Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) prezidentei
Ilzei Bergmanei
Nosūtām frakcijas “Attīstībai/Par!” atbildes uz LJP vēstulē sniegtajiem jautājumiem. Atbildes
frakcijas vārdā sagatavojis deputāts Mārtiņš Šteins un parakstīja arī frakcijas priekšsēdētāja Marija
Golubeva.
1. Vai Jūs atbalstāt lielāku finansējuma piešķiršanu Jaunatnes politikas valsts programmai?
Mums ir svarīgs Jaunatnes politikas valsts programmas (programma) mērķis. Radīt labvēlīgu
vidi jauniešiem Latvijā un sekmēt darbā ar jaunatni iesaistīto profesionāļu izaugsmi ir būtiski, un
mūsu frakcija atbalsta visas iniciatīvas, kas šo sekmē. Atgādinām, ka bijām iniciatori tam, lai valdības
deklarācijā tiktu iekļauti konkrēti darbi jaunatnes politikas jomā, tostarp apņemšanās nodrošināt
pakāpenisku finansējuma pieaugumu programmai. Atzinīgi novērtējam Latvijas Jaunatnes padomes
(LJP) vēstuli, kas ir faktos balstīta un palīdz problēmas saistībā ar jauniešiem Latvijā un COVID-19
ietekmi uz viņiem. Kā jau miniet vēstulē, tad 2021. gada budžetā ir apstiprināti 574 tūkstoši eiro šai
programmai, tostarp neliels palielinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu un iezīmēts trīs gadu budžeta
griezumā. Tas ir nopietns panākums, jo sektoram nav ik gadu jālūdz finansējums jauno politisko
iniciatīvu procesā valsts budžeta izstrādes gaitā. Virkne vēstulē minēto problēmu, tostarp
programmas finansējuma plānošana, papildu finansējuma atrašana vai pārdale no citām
programmām, un citu finansēto programmu izvērtējums prasa ilgstošu darbu. Mūsu kolēģi šo darbu
caur dažādām iniciatīvām veic, taču jānorāda uz zināmu šīs valdības partneru atbildību sadalījumu –
jaunatnes politika kā viena no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) prioritātēm. Un IZM
pārraudzība diemžēl nav mūsu atbildībā, līdz ar to ļoti aktīvi un tieši centieni rīkoties ir ierobežoti.
Vēlamies arī norādīt uz būtisku programmas finansējuma pieaugumu šogad. Lai arī nesen
gūtais 500 000 EUR atbalsts jauniešiem Covid-19 seku mazināšanai ir īslaicīgs ārkārtas situācijas
atbalsts, taču tas ir programmas papildinājums 2021. gadā, kas kopā veido programmas finansējumu
1 074 000 eiro apmērā. Uzskatām šo kā nozīmīgu paveikto darbu ceļā uz valdības deklarācijas mērķu
sasniegšanu, jo tieši mūsu iniciatīvā balstīts un sadarbībā ar partneriem izstrādāts, un atbalstīts bija
šis papildu finansējums jauniešiem.

Un darbi ar šo, protams, nebeidzas. Strādājam arī pie citām iniciatīvām, tostarp pie kopējā
NVO sektora finansējuma pieauguma. Būtiski audzis arī NVO fonda programmas finansējums, kas
perspektīvā jau tagad iezīmēts 2 miljonu eiro apmērā, kā bijām solījuši pirms 13. Saeimas vēlēšanām.
Un šīs programmas ietvaros atbalstu var gūt arī jaunatnes NVO, kuras uzskatām par nozīmīgu NVO
sektora sastāvdaļu. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana mums ir svarīga kopumā, tostarp jaunatnes
sektorā.
Partiju apvienība “Attīstībai/Par!” atbalsta finansējuma palielinājumu Jaunatnes politikas
valsts programmai līdz ar nepieciešamajiem sistēmiskajiem risinājumiem sākot ar esošo aktivitāšu
izvērtēšanu, līdzdalības procesa uzlabošanu, beidzot ar grozījumiem “Jaunatnes likumā”, lai uzlabotu
regulējumu un iedzīvinātu atsevišķus rīkus politikas īstenošanā.
2. Ko Jūs kā 13. Saeimas deputāts esat gatavs darīt, lai veicinātu būtisku finansiālo pieaugumu
Jaunatnes politikas valsts programmai savu pilnvaru termiņa ietvaros, ja atbalstāt finansējuma
palielinājumu? Ja neatbalstāt lielāku finansējuma piešķiršanu, lūdzam paskaidrot iemeslus
šādam lēmumam.

Ņemot vērā iepriekš pausto, frakcija “Attīstībai/Par!” ir apņēmības pilna turpināt strādāt pie
šīs valdības deklarācijas īstenošanas laikā līdz 14.Saeimas vēlēšanām, lai izpildītu deklarācijas
mērķus un uzdevumus. Esam gatavi turpināt strādāt, gan pie īstermiņa atbalsta veidiem pandēmijas
laikā, gan pie ilgtermiņa atbalsta un esam gatavi risināt nepopulārus un sistēmiskus
problēmjautājumus. Esam atvērti turpināt sarunas, diskusijas par jaunatnes politikas īstenošanu visos
līmeņos, tostarp tiekoties ar NVO un jaunatnes organizāciju pārstāvjiem. Esam veikuši iestrādnes
kopā ar jaunatnes organizācijām pie nepieciešamajiem grozījumiem “Jaunatnes likumā” un
turpināsim būt aktīvi komunikācijā un sadarbībā ar partneriem, kas atbild par šīs politikas īstenošanu.
Mēs turpināsim uzstāt uz nepieciešamo finansējuma pieaugumu Jaunatnes politikas valsts
programmai un aicinām nākt talkā, lai palīdzētu pārliecināt arī citus partnerus valdībā un ārpus tās
par jaunatnes politikas nozīmīgumu un to, cik būtiski ir jauniešos ieguldīt šodien.
3. Ko Jūs saviem esošajiem un potenciālajiem nākotnes vēlētājiem - jauniešiem, solāt paveikt
savu esošo pilnvaru laikā, lai jauniešu dzīve Latvijā uzlabotos, it īpaši ņemot vērā Covid-19
pandēmijas izraisītās sekas?
Turpināsim iesāktos darbus valdības deklarācijas izpildē. Cīnoties ar pandēmijas ietekmi,
ieguldīsim jauniešos un pilsoniskās sabiedrības attīstībā, lai atkopšanās būtu ar pēc iespējas mazākām
sekām. Vērtēsim jau izstrādāto programmu un atbalsta efektivitāti un iniciēsim jaunas aktivitātes.
Strādāsim pie normatīvo aktu uzlabošanas, lai jaunajā “Pašvaldību likumā” nostiprinātu darba ar
jaunatni funkciju un citus līdzdalības rīkus, izstrādāsim un atbalstīsim grozījumus “Jaunatnes
likumā”, lai veiktu virkni uzlabojumus, iniciēsim grozījumus “Brīvprātīgā darba likumā”, lai
sakārtotu šo nozīmīgo līdzdalības formu. Un neapstāsimies tikai pie likumu grozījumiem, kas ir

Saeimas deputātu galvenais uzdevums, bet iniciēsim nepieciešamās izmaiņas arī Ministru kabineta
noteikumos. Apzinoties kopējās budžeta iespējas, pandēmijas radīto ietekmi vērtēsim iespējas
turpināt finansējuma palielinājumu gan Jaunatnes politikas valsts programmai, gan NVO sektoram,
jo mums ir svarīgi ieguldīt mūsu cilvēkos Latvijā, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību.
Vēlamies arī norādīt, ka strādājam pie jautājumiem, lai jauniešiem būtu labas izglītības
iespējas un iekļaujoša valsts kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem - arī jauniešiem ar īpašām
vajadzībām un LGBT+ jauniešiem. Būsiet pamanījuši, ka mēs strādājam ciešā sadarbībā ar NVO
sektoru, tostarp jaunatnes NVO sektoru, mēs uzklausām sektora vajadzības, iepazīstamies ar
pētījumiem un faktiem, lai iniciētu grozījumus normatīvajos aktos vai organizētu citus pasākumus.
Mēs turpināsim to darīt, lai sasniegtu mērķus arī jaunatnes politikas jomā.
Sūtiet ieteikumus un priekšlikumus, organizēsim kopīgas domapmaiņas attālināti un cerams,
ka drīz atkal klātienē, veidosim aktīvu turpmāko sadarbību!
“Attīstībai/Par!” frakcijas vārdā:
13.Saeimas deputāte, prezidija locekle
un “Attīstībai/Par!” frakcijas vadītāja

Marija Golubeva

13. Saeimas deputāts
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kam: es

Labdien.
Nosūtu savas atbildes uz jūsu organizācijas jautājumiem.
1. Jā, es atbalstu lielāku finansējuma piešķiršanu.
2. Ļoti vispārīgs jautājums. Iniciatīvai būtu jānāk no finansējuma izlietotājiem, jāpamato,
jāskaidro un es, kā deputāts, to varu atbalstīt, vai neatbalstīt.
3. Sakarā ar to, ka esmu sporta apakškomisijas vadītājs, tad varu solīt izdarīt maksimāli
daudz, lai aizvien vairāk jauniešu būtu sportiski aktīvi. Kā privātpersona jau gadiem atbalstu
(sponsorēju) motoklubu, kurā uzsvars ir uz jauniešiem.

Ar cieņu
Sandis Riekstiņš
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