Iesniedzamie dokumenti1 un iesniegšanas termiņi par MĒRĶA GRUPAS JAUNIEŠA
IESAISTI PROJEKTĀ „PROTI un DARI!”
Pārskata periods
Kalendārais mēnesis

Pārskata iesniegšanas termiņš
Līdz nākamā mēneša 10.datumam

IESAISTOT JAUNIETI

Ja jaunietim tiks sniegts atbalsts projektā „PROTI un DARI!”,
pašvaldībai jāiesniedz JSPA šādi dokumenti:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Maksājuma pieprasījuma 1.lapa un Apliecinājums
Maksājuma pieprasījuma A sadaļa
Mērķa grupas jaunieša parakstīta veidlapa “Jaunieša iesniegums”, ar ko jaunietis
apliecina savu atbilstību Projekta mērķa grupai un viena no jaunieša vecākiem vai
aizbildņa parakstīts iesniegums gadījumos, ja jaunietis ir nepilngadīgs, vai atzīts
par personu ar ierobežotu rīcībspēju
Veidlapa “Mērķa grupas jaunieša profilēšanas veidlapa” I daļa: Pamata
profilēšana
Veidlapa “Mērķa grupas jaunieša profilēšanas veidlapa” II daļa Padziļināta
profilēšana un rekomendējamais individuālās pasākumu programmas
sākotnējais ilgums
Mērķa grupas jaunieša parakstīta veidlapa “Vienošanās ar mērķa grupas
jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā” un viena
no jaunieša vecākiem vai aizbildņa parakstīta veidlapa, ja jaunietis ir nepilngadīgs
vai atzīts par personu ar ierobežotu rīcībspēju;
Veidlapa “Mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu programma”

IESAISTOT JAUNIETI

Ja jaunietis pēc pamata profilēšanas tiks novirzīts uz VIAA vai
NVA pasākumiem, pašvaldībai jāiesniedz JSPA šādi dokumenti:

1

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Maksājuma pieprasījuma 1.lapa un Apliecinājums
Maksājuma pieprasījums A sadaļa
Mērķa grupas jaunieša parakstīta veidlapa “Jaunieša iesniegums”, ar ko jaunietis
apliecina savu atbilstību Projekta mērķa grupai un viena no jaunieša vecākiem vai
aizbildņa parakstīts iesniegums gadījumos, ja jaunietis ir nepilngadīgs, vai atzīts
par personu ar ierobežotu rīcībspēju
Veidlapa “Mērķa grupas jaunieša profilēšanas veidlapa” I daļa: Pamata
profilēšana
Veidlapa “Noslēguma ziņojums par mērķa grupas jaunieša iesaisti Valsts
izglītības attīstības aģentūras (VIAA) / Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) Jauniešu garantijas pasākumos”
Mērķa grupas jaunieša iesaisti Valsts izglītības attīstības aģentūras vai
Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu
pasākumos apliecinošu dokumentu kopijas (piemēram, izdruka no Valsts
izglītības informācijas sistēmas, lēmums par bezdarbnieka statusa iegūšanu vai
citi dokumentāri apliecinājumi)

Sadarbības
līguma
pielikuma Nr.
3. pielikums
3. pielikums
4.pielikums

5.pielikums
5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums
Sadarbības
līguma
pielikuma Nr.
3. pielikums
3. pielikums
4. pielikums

5.pielikums
8.pielikums

Projekta īstenošanā pašvaldība izmanto dokumentu aktuālās versijas, kas pieejamas Aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv, sadaļā - “Jauniešu
garantija Projekts “PROTI un DARI!””. Informācija par veiktajiem grozījumiem nekavējoties tiek ievietota Aģentūras tīmekļa vietnē
www.jaunatne.gov.lv, sadaļā - „Jauniešu garantija Projekta „PROTI un DARI!”” un Sadarbības partnerim nosūtīta informatīva elektroniskā vēstule par
veiktajiem grozījumiem. Sadarbības partnerim veiktie grozījumi ir saistoši no to ievietošanas brīža. Pievienojamo dokumentu veidlapas pieejamas:
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/sadarbibas-ligums

Iesniedzamie dokumenti2 un iesniegšanas termiņi par MĒRĶA GRUPAS JAUNIEŠA
ĪSTENOTAJĀM INDIVIDUĀLO PASĀKUMU PROGRAMMĀM

ĪSTENOJOT IPP

ĪSTENOJOT IPP

Pārskata periods
Kalendārais mēnesis, kurā beidzies

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.

ĪSTENOJOT IPP

6.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
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Pārskata iesniegšanas termiņš
Līdz nākamā mēneša 10.datumam

Ja mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programma tiek
īstenota saskaņā ar sākotnēji plānoto vismaz 48 stundas mēnesī
pašvaldībai jāiesniedz JSPA šādi dokumenti:
Maksājuma pieprasījuma 1.lapa un Apliecinājums
Maksājuma pieprasījums B sadaļa
Veidlapa “Parakstu lapa mērķa grupas jaunietim par dalību individuālajā
pasākumu programmā”
Veidlapa “Individuālās pasākumu programmas īstenošanas progresa
izvērtējums”

Sadarbības
līguma
pielikuma Nr.

Ja mērķa grupas jaunietim pārskata periodā sniegts atbalsts mazāk nekā
48 stundas mēnesī un nav nepieciešams grozīt individuālo pasākumu
programmu pašvaldībai jāiesniedz JSPA šādi dokumenti:
Maksājuma pieprasījuma 1.lapa un Apliecinājums (Sadarbības līguma 3.
pielikums)
Maksājuma pieprasījums B sadaļa (Sadarbības līguma 3. pielikums)
Maksājuma pieprasījums D sadaļa (Sadarbības līguma 3. pielikums), ja ir
iesaistīti stratēģiskie partneri, par kuru iesaisti jau nav sniegta informācija
līdzšinējos pārskatos
Veidlapa “Parakstu lapa mērķa grupas jaunietim par dalību individuālajā
pasākumu programmā” (Sadarbības līguma 12. pielikums)
Veidlapa “Individuālās pasākumu programmas īstenošanas progresa
izvērtējums”
Mērķa grupas jaunieša kavējumu attaisnojošie dokumenti

Sadarbības
līguma
pielikuma Nr.

Ja mērķa grupas jaunietim pārskata periodā sniegts atbalsts mazāk nekā
48 stundas mēnesī un ir nepieciešams grozīt individuālo pasākumu
programmu pašvaldībai jāiesniedz JSPA šādi dokumenti:
Maksājuma pieprasījuma 1.lapa un Apliecinājums
Maksājuma pieprasījums B sadaļa
Maksājuma pieprasījums D sadaļa, ja ir iesaistīti stratēģiskie partneri, par
kuru iesaisti jau nav sniegta informācija līdzšinējos pārskatos
Veidlapa “Izziņa par veiktajiem individuālās pasākumu programmas
grozījumiem”, ja nav jau iesniegts iepriekš, pirms grozījumu veikšanas saskaņā
ar Sadarbības līgumā noteikto
Veidlapa “Mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu programma” ar
aktualizētu informāciju, ja nav jau iesniegts iepriekš, pirms grozījumu veikšanas
saskaņā ar Sadarbības līgumā noteikto
Veidlapa “Parakstu lapa mērķa grupas jaunietim par dalību individuālajā
pasākumu programmā”
Veidlapa “Individuālās pasākumu programmas īstenošanas progresa
izvērtējums”
Mērķa grupas jaunieša kavējumu attaisnojošie dokumenti

Sadarbības
līguma
pielikuma Nr.

3. pielikums
3. pielikums
9.pielikums
10.pielikums

3. pielikums
3. pielikums
3. pielikums

9.pielikums
10.pielikums

3. pielikums
3. pielikums
3. pielikums
14.pielikums

7.pielikums

9.pielikums
10.pielikums

Projekta īstenošanā pašvaldība izmanto dokumentu aktuālās versijas, kas pieejamas Aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv, sadaļā - “Jauniešu
garantija Projekts “PROTI un DARI!””. Informācija par veiktajiem grozījumiem nekavējoties tiek ievietota Aģentūras tīmekļa vietnē
www.jaunatne.gov.lv, sadaļā - „Jauniešu garantija Projekta „PROTI un DARI!”” un Sadarbības partnerim nosūtīta informatīva elektroniskā vēstule par
veiktajiem grozījumiem. Sadarbības partnerim veiktie grozījumi ir saistoši no to ievietošanas brīža. Pievienojamo dokumentu veidlapas pieejamas:
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/sadarbibas-ligums

Iesniedzamie dokumenti3 un iesniegšanas termiņi, ja MĒRĶA GRUPAS JAUNIEŠA
INDIVIDUĀLO PASĀKUMU PROGRAMMA TIEK GROZĪTA
Iesniegšanas termiņš

ne mazāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms grozīto
individuālo pasākumu programmu īstenošanas uzsākšanas

Jāiesniedz saskaņošanai Aģentūrā Mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas grozījumi šādos
gadījumos:
 ja tiek mainīts sākotnēji noteiktais Mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmas ilgums;
 ja tiek veiktas izmaiņas attiecībā uz sākotnēji plānoto sniegtā atbalsta saturu, proti, ja ir
nepieciešamība mainīt plānotās atbalsta aktivitātes tās aizvietojot ar citām.

1.

Ja mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programma tiek grozīta pašvaldībai jāiesniedz
JSPA šādi dokumenti:
Veidlapa “Izziņa par veiktajiem individuālās pasākumu programmas 14.pielikums

grozījumiem”
2.

Veidlapa “Mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu programma” ar 7.pielikums
aktualizētu informāciju

Iesniedzamie dokumenti4 un iesniegšanas termiņi par MĒRĶA GRUPAS JAUNIEŠA
ĪSTENOTAJĀM INDIVIDUĀLO PASĀKUMU PROGRAMMĀM, KAD JAUNIETIS
BEIDZ DALĪBU PROJEKTĀ5
Pārskata periods
Kalendārais mēnesis, kurā beidzies

Pārskata iesniegšanas termiņš
Līdz nākamā mēneša 10.datumam

PABEIDZOT
JAUNIEŠA IPP
ĪSTENOŠANU

Ja jaunietim tiks sniegts atbalsts projektā „PROTI un DARI!”,
pašvaldībai jāiesniedz JSPA šādi dokumenti:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maksājuma pieprasījuma 1.lapa un Apliecinājums
Maksājuma pieprasījuma B sadaļa
Maksājuma pieprasījuma C sadaļa
Maksājuma pieprasījums D sadaļa, ja ir iesaistīti stratēģiskie partneri,
par kuru iesaisti jau nav sniegta informācija līdzšinējos pārskatos
Veidlapa “Noslēguma ziņojums par individuālās pasākumu programmas
ietekmi uz jaunieti”
Apliecinājumi par sekmīgi izpildītu individuālo pasākumu programmu
saskaņā ar vadlīnijās noteiktajiem dokumentārajiem apliecinājuma
veidiem

Sadarbības
līguma
pielikuma Nr.
3. pielikums
3. pielikums
3.pielikums
3.pielikums
11.pielikums

Projekta īstenošanā pašvaldība izmanto dokumentu aktuālās versijas, kas pieejamas Aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv, sadaļā - “Jauniešu
garantija Projekts “PROTI un DARI!””. Informācija par veiktajiem grozījumiem nekavējoties tiek ievietota Aģentūras tīmekļa vietnē
www.jaunatne.gov.lv, sadaļā - „Jauniešu garantija Projekta „PROTI un DARI!”” un Sadarbības partnerim nosūtīta informatīva elektroniskā vēstule par
veiktajiem grozījumiem. Sadarbības partnerim veiktie grozījumi ir saistoši no to ievietošanas brīža. Pievienojamo dokumentu veidlapas pieejamas:
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/sadarbibas-ligums
4
Projekta īstenošanā pašvaldība izmanto dokumentu aktuālās versijas, kas pieejamas Aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv, sadaļā - “Jauniešu
garantija Projekts “PROTI un DARI!””. Informācija par veiktajiem grozījumiem nekavējoties tiek ievietota Aģentūras tīmekļa vietnē
www.jaunatne.gov.lv, sadaļā - „Jauniešu garantija Projekta „PROTI un DARI!”” un Sadarbības partnerim nosūtīta informatīva elektroniskā vēstule par
veiktajiem grozījumiem. Sadarbības partnerim veiktie grozījumi ir saistoši no to ievietošanas brīža. Pievienojamo dokumentu veidlapas pieejamas:
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/sadarbibas-ligums
5
Vēršam uzmanību, ka vienlaikus iesniedzami arī dokumenti par pēdējā IPP mēnesī sniegto atbalstu

