
3. Policy program/Political standpoint  

1. Our youth wing respects the rules of Constitution of the Republic of Latvia.  

1.1. Latvia is an independent democratic republic.  

1.2. The sovereign power of the State of Latvia is vested in the people of Latvia.  

1.3. The territory of the State of Latvia, within the borders established by international 

agreements, consists of Vidzeme, Latgale, Kurzeme and Zemgale.  

1.4. The Latvian language is the official language in the Republic of Latvia. The 

national flag of Latvia shall be red with a band of white.  

2. Our youth wing advocates for liberal democracy - a democratic system of 

government in which individual rights and freedoms are officially recognized and 

protected, and the exercise of political power is limited by the rule of law.  

2.1. Freedom of expression and freedom of the press. 2.2. Corruption should be 

eliminated.  

2.3. The rule of law is fundamental to international peace and security and political 

stability. Equality is about equal rights for all citizens before the law.  

2.4. Human dignity is inviolable. It must be respected, protected and constitutes the 

real basis of fundamental rights.  

2.5. Human rights are fundamental. The right to be free from discrimination on the 

basis of race, gender, age, ethnicity, nationality, religion, sexual orientation, gender 

identity, physical ability, language ability, moral or political views, socioeconomic 

class, the right to the protection of your personal data, and the right to get access to 

justice, occupation or appearance (including height, weight and hair color), mental 

capacity and any other distinction/liability.  

3. Universal, high-quality, properly funded healthcare should be available to 

everyone.  

3.1. Testing for sexually transmitted diseases (STD) should be free for everyone on 

request.  

4. Secondary education should be compulsory and support for lifelong learning for all. 

5. Support for lifelong learning should be for everyone, including free higher 

education.  

6. Focus should be on active and modernised state industrial policy for the structure of 

the economy. We stand for a circular economy and lower energy consumption, which 

helps to stop climate change. 

7. Culture is the basis of quality of life.  

8. A decent state basic pension is guaranteed for all.  



9. Proceedings in court should be fair and timely.  

10. Focus should be on modern environmental policy.  

11. Latvia needs more integration in the European Union.  

11.1. The European Union should deepen cooperation in the eurozone - by creating a 

eurozone budget and appointing a finance minister to oversee it. Economic growth 

projects must be financed by bonds issued jointly by the eurozone countries.  

11.2. The European Union should support the understanding of liberal democracy that 

prevails in Northern Europe. European governments that do not respect the EU's 

common principles of the rule of law and democracy must have an impact on the use 

of the EU's budget.  

11.3. Common European solutions are needed to get fair taxes from global mega-

companies.  

11.4. In order to ensure fair competition, direct agricultural payments must be leveled 

off between Member States.  

11.5. The priorities of the EU budget should change toward more focus on security 

and balancing national development between member states.  

12. Latvia continues to be an important member of NATO.  

12.1. Latvia needs to invest adequate resources in its defense capabilities. Priorities 

for these investments and capability development are infrastructure for the reception 

of additional NATO forces in the event of a crisis, early warning, airspace 

surveillance, anti-aircraft, anti-tank and cyber defense systems.  

12.2. Latvia should raise defense expenditure, not only fulfilling the obligation of 

NATO countries to dedicate 2% of the gross domestic product to their defense needs. 

If current trends in the global security situation continue, Latvia's total security budget 

(defense, diplomacy, external action, strategic communication and resilience to hybrid 

threats) will need to reach 4% of its GDP over the next five years.  

12.3. Ensuring the mutual integration and synchronization of the Baltic States in the 

field of defense and security, and making the unity of the Baltic States a real 

instrument of protection and deterrence is vitally important.  

12.4. Latvia's security is guaranteed by its participation in NATO and the presence of 

NATO Alliance forces on the territory of Latvia.  

13.For Latvia, it’s important to strengthen transatlantic relations for ensuring 

comprehensive national defense.  

13.1. National security in Latvia should be based on social cohesion, resilience and 

the comprehensive voluntary involvement of national citizens in strengthening 

defense and security.  



13.2. Equally important is the resilience of society, the economy, the financial system, 

communications, transport, energy and public health infrastructure to hybrid threats - 

cyber  

attacks, manipulation of the democratic process, disinformation and psychological 

operations, polarization and fragmentation of society.  

14. Strong and independent public media is a cornerstone for democratic values in 

Latvia.  

14.1. The public media should maintain a high bar of informational quality, prevent 

the dominance of the Russian narrative in our public space and strengthen the public's 

resilience to manipulative actions.  

14.2. The public media needs to be provided with adequate state funding so that it can 

fulfill its function.  

14.3. It is important to create conditions for the independence of journalists from 

unfair political influence and the development of investigative journalism.  

15. Feminine hygiene products should be tax free. 

16. Progressive income tax rate should be single for all types of income.  

17. Drug policy should be liberalised. 

18. Human rights are fundamental:  

18.1. Abortion should be allowed on request. 

18.2. Same-sex marriage should be allowed in Latvia.  

18.2.1. Same-sex marriage or civil unions should be allowed in the European Union.  

18.3. Right to equality and freedom from discrimination  

18.3.1. Income should be equal regardless of race, gender, age, ethnicity, nationality, 

religion, sexual orientation, gender identity, physical ability, language ability, moral 

or political views, socioeconomic class, occupation or appearance (including height, 

weight and hair color), mental capacity and any other distinction/liability.  

18.3.2. Anti-discrimination laws should be implemented in employment, provision of 

goods and services and all other areas (including indirect discrimination, hate speech) 

regardless of race, gender, age, ethnicity, nationality, religion, sexual orientation, 

gender identity, physical ability, language ability, moral or political views, 

socioeconomic class, occupation or appearance (including height, weight and hair 

color), mental capacity and any other distinction/liability.  

18.5. Sex work should be decriminalised.  

18.6. Homosexuality should be decriminalised worldwide. 18.7. Right to life, liberty, 

personal security. 

18.8. Freedom from slavery. 



18.9. Freedom from torture and degrading treatment. 18.10. Freedom of belief and 

religion.  

18.11. Freedom of opinion and information. 

18.12. Right to participate in government and in free elections. 18.13. Right to social 

security. 

18.14. Right to adequate living standard. 

18.15. Right to education. 

18.16. Right to participate in the cultural life of community. 18.17. Abolishment of 

capital punishment worldwide.  

19. We advocate for stricter policies against illiberal democracies and authoritarian 

regimes, including Russia and People's Republic of China.  

19.1. We support forming friendlier relations with Taiwan (Republic of China 

(ROC)).  

3. Politikas programma/politiskais viedoklis  
 
1. Mūsu jaunatnes spārns respektē Latvijas Republikas Satversmes noteikumus.  

 

1.1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.  

1.2. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.  

1.3. Latvijas valsts teritoriju starptautisko līgumu noteiktajās robežās veido Vidzeme, 

Latgale, Kurzeme un Zemgale.  

1.4. Latviešu valoda ir oficiālā valoda Latvijas Republikā. Latvijas valsts karogs ir sarkans ar 

baltu joslu.  

 

2. Mūsu jaunatnes spārns iestājas par liberālu demokrātiju - demokrātisku valsts pārvaldes 

iekārtu, kurā tiek oficiāli atzītas un aizsargātas indivīda tiesības un brīvības, un politiskās 

varas izmantošanu ierobežo likuma vara.  

2.1. Vārda brīvība un preses brīvība.  

2.2. Korupcija ir jālikvidē.  

2.3. Tiesiskums ir starptautiskā miera, drošības un politiskās stabilitātes pamats. Vienlīdzība 

ir visu pilsoņu vienādas tiesības likuma priekšā.  

2.4. Cilvēka cieņa ir neaizskarama. Tas ir jārespektē, jāaizsargā un ir pamattiesību patiesais 

pamats.  

2.5. Cilvēktiesības ir fundamentālas. Tiesības būt brīvam no diskriminācijas rases, dzimuma, 

vecuma, etniskās piederības, tautības, reliģijas, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes, 

fizisko spēju, valodas spēju, morālo vai politisko uzskatu, sociāli ekonomiskās šķiras dēļ, 

tiesības uz savu aizsardzību personas dati un tiesības piekļūt tiesai, nodarbošanās vai izskats 

(tostarp augums, svars un matu krāsa), garīgās spējas un jebkura cita atšķirība/atbildība.  

 

3. Universālai, kvalitatīvai, atbilstoši finansētai veselības aprūpei jābūt pieejamai ikvienam.  

3.1. Seksuāli transmisīvo slimību (STS) pārbaudei ir jābūt bez maksas ikvienam pēc 

pieprasījuma.  

4. Vidējai izglītībai ir jābūt obligātai un visu mūžizglītības atbalstam.  

5. Atbalstam mūžizglītībai jābūt ikvienam, arī bezmaksas augstākajai izglītībai.  



6. Koncentrēties uz aktīvu un modernizētu valsts industriālo politiku ekonomikas struktūrai. 

Mēs iestājamies par aprites ekonomiku un mazāku enerģijas patēriņu, kas palīdz apturēt 

klimata pārmaiņas.  

7. Kultūra ir dzīves kvalitātes pamats.  

8. Visiem garantēta cienīga valsts pamatpensija.  

9. Tiesvedībai tiesā jābūt godīgai un savlaicīgai.  

10. Uzsvars jāliek uz mūsdienu vides politiku.  

11. Latvijai nepieciešama lielāka integrācija Eiropas Savienībā.  

11.1. Eiropas Savienībai vajadzētu padziļināt sadarbību eirozonā - izveidojot eirozonas 

budžetu un ieceļot finanšu ministru, kas to pārraudzītu. Ekonomiskās izaugsmes projekti 

jāfinansē ar eirozonas valstu kopīgi emitētajām obligācijām.  

11.2. Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta Ziemeļeiropā valdošā izpratne par liberālo 

demokrātiju. Eiropas valdībām, kas neievēro ES kopīgos tiesiskuma un demokrātijas 

principus, ir jāietekmē ES budžeta izlietojums.  

11.3. Ir nepieciešami kopīgi Eiropas risinājumi, lai iegūtu godīgus nodokļus no globāliem 

megauzņēmumiem.  

11.4. Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, lauksaimniecības tiešmaksājumi starp dalībvalstīm 

ir jāizlīdzina.  

11.5. ES budžeta prioritātēm būtu jāmainās, lai vairāk koncentrētos uz drošību un līdzsvarotu 

valstu attīstību starp dalībvalstīm.  

12. Latvija turpina būt nozīmīga NATO dalībvalsts.  

12.1. Latvijai ir jāiegulda adekvāti resursi savās aizsardzības spējās. Šo investīciju un spēju 

attīstības prioritātes ir infrastruktūra NATO papildu spēku uzņemšanai krīzes gadījumā, 

agrīnā brīdināšana, gaisa telpas novērošana, pretgaisa, prettanku un kiberaizsardzības 

sistēmas.  

12.2. Latvijai būtu jāpalielina aizsardzības izdevumi, ne tikai pildot NATO valstu pienākumu 

savām aizsardzības vajadzībām veltīt 2% no iekšzemes kopprodukta. Ja turpināsies 

pašreizējās tendences globālajā drošības situācijā, Latvijas kopējam drošības budžetam 

(aizsardzībai, diplomātijai, ārējai darbībai, stratēģiskajai komunikācijai un noturībai pret 

hibrīddraudiem) nākamo piecu gadu laikā būs jāsasniedz 4% no IKP.  

12.3. Nodrošināt Baltijas valstu savstarpējo integrāciju un sinhronizāciju aizsardzības un 

drošības jomā un padarīt Baltijas valstu vienotību par reālu aizsardzības un atturēšanas 

instrumentu ir vitāli svarīgi.  

12.4. Latvijas drošību garantē dalība NATO un NATO alianses spēku klātbūtne Latvijas 

teritorijā.  

13. Latvijai ir svarīgi stiprināt transatlantiskās attiecības, lai nodrošinātu visaptverošu valsts 

aizsardzību.  

13.1. Nacionālās drošības pamatā Latvijā ir jābūt sabiedrības saliedētībā, noturībā un valsts 

pilsoņu visaptverošā brīvprātīgā iesaistē aizsardzības un drošības stiprināšanā.  

13.2. Tikpat svarīga ir sabiedrības, ekonomikas, finanšu sistēmas, sakaru, transporta, 

enerģētikas un sabiedrības veselības infrastruktūras noturība pret hibrīddraudiem – 

kiberdraudiem. uzbrukumi, manipulācijas ar demokrātisko procesu, dezinformācijas un 

psiholoģiskās operācijas, sabiedrības polarizācija un sadrumstalotība.  

14. Spēcīgi un neatkarīgi sabiedriskie mediji ir demokrātisko vērtību stūrakmens Latvijā. 

14.1. Sabiedriskajiem medijiem jāuztur augsta informācijas kvalitātes latiņa, jānovērš krievu 

naratīva dominēšana mūsu publiskajā telpā un jāstiprina sabiedrības noturība pret 

manipulatīvām darbībām.  

14.2. Sabiedriskajam medijam ir jānodrošina atbilstošs valsts finansējums, lai tas varētu pildīt 

savu funkciju.  



14.3. Ir svarīgi radīt apstākļus žurnālistu neatkarībai no negodīgas politiskās ietekmes un 

pētnieciskās žurnālistikas attīstībai.  

15. Sieviešu higiēnas produktiem jābūt bez nodokļiem.  

16. Progresīvajai ienākuma nodokļa likmei jābūt vienotai visiem ienākumu veidiem.  

17. Narkotiku politika ir jāliberalizē.  

18. Cilvēktiesības ir pamattiesības:  

18.1. Aborts ir jāatļauj pēc pieprasījuma.  

18.2. Latvijā būtu jāatļauj viendzimuma laulības.  

18.2.1. Eiropas Savienībā būtu jāatļauj viendzimuma laulības vai civilas savienības.  

18.3. Tiesības uz vienlīdzību un brīvību no diskriminācijas  

18.3.1. Ienākumiem jābūt vienādiem neatkarīgi no rases, dzimuma, vecuma, etniskās 

piederības, tautības, reliģijas, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes, fiziskajām spējām, 

valodas spējām, morāles vai politiskajiem uzskatiem, sociālekonomiskās klases, 

nodarbošanās vai izskata (tostarp auguma, svara un matu krāsas) , garīgās spējas un jebkura 

cita atšķirība/atbildība.  

18.3.2. Pretdiskriminācijas likumi būtu jāievieš nodarbinātībā, preču un pakalpojumu 

nodrošināšanā un visās citās jomās (tostarp netiešā diskriminācijā, naida runā) neatkarīgi no 

rases, dzimuma, vecuma, etniskās piederības, tautības, reliģijas, seksuālās orientācijas, 

dzimuma identitātes, fiziskajām spējām, valodas prasmes, morālie vai politiskie uzskati, 

sociālekonomiskā šķira, nodarbošanās vai izskats (tostarp augums, svars un matu krāsa), 

garīgās spējas un jebkura cita atšķirība/atbildība.  

18.5. Seksa darbs ir jādekriminalizē.  

18.6. Homoseksualitāte visā pasaulē ir jādekriminalizē.  

18.7. Tiesības uz dzīvību, brīvību, personīgo drošību.  

18.8. Brīvība no verdzības.  

18.9. Brīvība no spīdzināšanas un pazemojošas izturēšanās.  

18.10. Ticības un reliģijas brīvība.  

18.11. Viedokļu un informācijas brīvība.  

18.12. Tiesības piedalīties valdībā un brīvās vēlēšanās.  

18.13. Tiesības uz sociālo nodrošinājumu.  

18.14. Tiesības uz atbilstošu dzīves līmeni.  

18.15. Tiesības uz izglītību.  

18.16. Tiesības piedalīties kopienas kultūras dzīvē.  

18.17. Nāvessoda atcelšana visā pasaulē.  

19. Mēs iestājamies par stingrāku politiku pret neliberālām demokrātijām un autoritāriem 

režīmiem, tostarp Krieviju un Ķīnas Tautas Republiku.  

19.1. Mēs atbalstām draudzīgāku attiecību veidošanu ar Taivānu (Ķīnas Republiku (ROC)). 


