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Par dalītā maksājuma piemērošanu ārkārtas situācijas laikā 

Atsauce uz pamatojošo dokumentāciju Skaidrojums 
Atbilstoši sadarbības līguma 4.punktam (vai 5.punktam, ja vēl nav 

veikti sadarbības līguma grozījumi) veiktās izmaksas ir attiecināmas, 

ja tās veiktas atbilstoši Atbalsta mērķim un Līguma nosacījumiem un 

Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, 

kā arī izmaksas veiktas, ievērojot drošas finanšu vadības principu, 

t.i., ievērojot saimnieciskuma principu, lietderības principu un 

efektivitātes principu Regulas Nr.2018/1046 33.panta (turpmāk – 

Regulas 33.pants) izpratnē.  

Savukārt Regulas 33.panta 1.punktā ir noteikts: 

“Apropriācijas izmanto saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības 

principu, un tādējādi tās izpilda, ievērojot šādus principus: 

a)    saimnieciskuma princips, kurš nosaka, lai resursi, ko attiecīgā 

Savienības iestāde izmanto savu darbību veikšanai, tiktu darīti 

pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apjomā un kvalitātē un par 

labāko cenu; 

b)  lietderības princips, kurš skar labāko attiecību starp izmantotajiem 

resursiem, veiktajiem pasākumiem un mērķu sasniegšanu; 

c)  efektivitātes princips, kurš attiecas uz to, kādā mērā ar veiktajiem 

pasākumiem ir sasniegti izvirzītie mērķi.” 
 

Pašvaldību pienākums ir operatīvi veikt nepieciešamās izmaiņas visu jauniešu 

individuālajās pasākumu programmas (turpmāk – IPP), t.sk. ņemot vērā ārkārtas 

situācijas apstākļus. Piemēram, plānoto “klātienes” kursu vietā jāpiedāvā iespēja 

piedalīties kursos attālināti. Ja tas nav iespējams, savlaicīgi jāizskata iespēja pārplānot 

iepriekš plānotās IPP aktivitātes vai uz laiku apturēt IPP īstenošanu. Vēršam 

uzmanību, ka IPP ar parakstu apliecina gan jaunietis, gan programmas vadītājs, gan 

mentors – tāpēc tiek pieņemts, ka, ja IPP netiek veikti grozījumi, to konkrētajā mēnesī 

ir plānots nodrošināt pilnā apjomā (t.sk. ņemot vērā ārkārtas situāciju). 

 

Pašvaldībai veidlapā “Individuālās pasākumu programmas īstenošanas progresa 

izvērtējums” (sadarbības līguma 10.pielikums) par katru jaunieti būs jāiesniedz 

trešajai personai saprotams detalizēts skaidrojums par konkrēti veiktajām darbībām, 

lai  operatīvi veiktu izmaiņas IPP, pielāgojot  to ārkārtas situācijai. Pretējā gadījumā 

dalītais maksājums nebūs iespējams. 

 

Papildus atgādinām, ka atbilstoši sadarbības līguma 1.pielikuma 8.1.apakšpunktam 

pašvaldībai par izmaiņām IPP ir jāiesniedz informāciju JSPA vismaz vienu darba 

dienu pirms grozīto IPP īstenošanas uzsākšanas šādos gadījumos: 

 ja tiek mainīts sākotnēji noteiktais IPP ilgums; 

 ja tiek veiktas izmaiņas attiecībā uz sākotnēji plānoto sniegtā atbalsta saturu, 

proti, ja ir nepieciešamība mainīt plānotās atbalsta aktivitātes tās aizvietojot 

ar citām. 

 

Norādījumi par IPP grozījumu iesniegšanu ārkārtas situācijas laikā atrodami pēc linka 

- http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/izmainas-individualas-pasakumu-programmas-

grozijumu-iesniegsana . 

 

Sadarbības līguma 1.pielikuma 7.3.apakšpunktā noteikts: 

7.3.         Gadījumos, kad Mērķa grupas jaunietis: 

Atbilstoši projekta nosacījumiem, pašvaldības pienākums ir nodrošināt jaunietim 48 

stundu atbalstu, operatīvi pielāgojoties konkrētajai situācijai un veicot grozījumus 

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/izmainas-individualas-pasakumu-programmas-grozijumu-iesniegsana
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/izmainas-individualas-pasakumu-programmas-grozijumu-iesniegsana
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7.3.1.     ir pārtraucis dalību Projektā pirms viņa individuālās 

pasākumu programmas beigām, tad Sadarbības partnerim tiek 

attiecinātas izmaksas par jaunieša dalību individuālās pasākumu 

programmas izpildē tajos mēnešos, kuros tas atbalstu saņēmis ne 

mazāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu apmērā, izņemot Līguma 

vispārējo noteikumu 7.3.2. apakšpunktā minētajos gadījumos; 

7.3.2.     attaisnojoša iemesla dēļ nav varējis piedalīties individuālās 

pasākumu programmas izpildē pilnā apmērā, t.i. 48 (četrdesmit 

astoņas) stundas, Sadarbības partnerim tiek proporcionāli attiecinātas 

izmaksas par Mērķa grupas jaunietim sniegto atbalstu atbilstoši 

faktiskajam sniegtā atbalsta stundu skaitam. Lai Sadarbības 

partnerim attiecinātu izmaksas proporcionāli faktiskajam sniegtā 

atbalsta stundu skaitam par Mērķa grupas jaunieti, kuram atbalsts 

sniegts mazāk nekā 48 (četrdesmit astoņas) stundas mēnesī, 

jāiesniedz kavējumu attaisnojošie dokumenti. Par attaisnojošiem 

iemesliem ir uzskatāmi: 

7.3.2.1. […] 

7.3.2.2. […] 

7.3.2.3. […] 

7.3.2.4. […] 

7.3.2.5. […] 

7.3.2.6. […] 

7.3.2.7. citos ārkārtas gadījumos. 

IPP. Ārkārtas situācija nevar būt uzskatīta par universālu pamatojumu, lai 

nenodrošinātu jaunietim atbalstu 48 stundu apmērā. Lai akceptētu dalīto maksājumu, 

atbilstoši sadarbības līguma nosacījumiem pašvaldībai būs jāiesniedz attaisnojošs 

dokuments (izņēmuma gadījumā jāiesniedz detalizēts skaidrojums 10.pielikumā) par 

katru nenotikušo atbalsta pasākumu, norādot konkrētu iemeslu, kāpēc pasākums tika 

atcelts vai jaunietis tajā nevarēja piedalīties.  

 

Vēršam uzmanību, ka dalītais maksājums var tikt piemērots tikai tajā gadījumā, ja 

jaunietis nav varējis piedalīties IPP izpildē visu 48 stundu apmērā, nevis, ja jaunietim 

ārkārtas situācijas dēļ netika piedāvāti reālistiski atbalsta pasākumi 48 stundu apmērā. 

 

Daži skaidrojošie piemēri: 

1. Netiks pieņemts skaidrojums, ka plānotā vizīte uz uzņēmumu profesijas specifikas 

iepazīšanai nenotika vienkārši ārkārtas situācijas dēļ, jo ārkārtas situācija pati par sevi 

nav pamatojums, ka vizīte uz uzņēmumu nevar notikt.  

Ir jāiesniedz viens no šādiem dokumentāliem pamatojumiem: 

 uzņēmuma apliecinājums/skaidrojums, ka konkrēta vizīte tika atcelta sakarā 

ar to, ka vizītes laikā nav iespējams nodrošināt noteiktos ierobežojumus (kopā 

var atrasties ne vairāk par 2 cilvēkiem); 

 uzņēmuma apliecinājums/skaidrojums, ka uzņēmuma pārstāvis, kuram bija 

jāpavada jaunietis, ir saslimis vai ir karantīnā; 

 uzņēmuma apliecinājums/skaidrojums, ka pats uzņēmums drošības 

apsvērumu vai iekšējās politikas dēļ ir atcēlis visas vizītes uz uzņēmumu; 

 jaunieša skaidrojums, ka viņš ir atteicies piedalīties vizītē, jo ir bažīgs par 

inficēšanos iespēju (šajā situācijā jāņem vērā, ka pēc pirmā tāda gadījuma 

uzreiz ir jāpārplāno visas aktivitātes, kurās jaunietim var būt iespēja inficēties 

(atkārtoti šādu skaidrojumu par nepiedalīšanos plānotajā pasākumā JSPA 

nepieņems), vai IPP ir jāaptur).  

 utt. 

2. Jaunietim kā “Cits atbalsta pasākums” 2020.gada martā un aprīlī tika plānots 

brīvprātīgais darbs pašvaldības jauniešu centrā ar mērķi apgūt kādas speciālās 
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prasmes. Sakarā ar ārkārtas situāciju izsludināšanu jauniešu centrs no 12.03.2020. tika 

slēgts uz nenoteiktu laiku.  

Attiecībā uz marta mēnesi pašvaldībai 10.pielikumā ir jāiesniedz skaidrojums (iespēju 

robežās pievienojot attaisnojošo dokumentu), ka brīvprātīgā darba atbalsta pasākums 

nebija iespējams, jo 12.03.2020. jauniešu centrs bija slēgts un nebija iespējams 

nodrošināt brīvprātīgo darbu citā iestādē. Aprīlī brīvprātīgā darba atbalsta pasākumu 

ir jāpārplāno uz brīvprātīgo darbu citā iestādē, jāpārplāno uz citu atbalsta pasākumu 

vai jāaptur IPP. 

 

2020.gada marts! 

Par martu būs piemērojams izņēmums - iesniedzot maksājuma pieprasījumu par 

2020.gada marta mēnesi nav jāiesniedz (bet iespēju robežās būtu vēlams) attaisnojošie 

dokumenti par katru nenotikušo atbalsta pasākumu. Būs pietiekoši, ja par katru 

nenotikušo atbalsta pasākumu tiks iesniegts detalizēts skaidrojums 10.pielikumā, 

norādot konkrētu iemeslu, kāpēc pasākums tika atcelts vai jaunietis tajā nevarēja 

piedalīties. 

 

Ministru kabineta 07.07.2015. noteikumu Nr.385 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta 

mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti 

izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un 

nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas 

noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 4.punktā ir noteikts projekta 

“PROTI un DARI!” mērķis: “Atbalsta mērķis ir attīstīt mērķa grupas 

jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda 

apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības 

aģentūras īstenotajā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai 

Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības 

vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī 

nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.” 

 

Dalītā maksājuma gadījumā veidlapā “Parakstu lapā mērķa grupas jaunietim par 

dalību individuālajā pasākumu programmā” (sadarbības līguma 9.pielikums) norādīto 

informāciju JSPA vērtēs kontekstā ar to, kā norādītais sniegtais atbalsts konkrētajā 

mēnesī ir sekmējis projekta mērķa sasniegšanu. Lūdzam pievērst uzmanību, ka šī 

iemesla dēļ JSPA ļoti skeptiski vērtēs situācijas, kad 9.pielikumā tiks norādīts tikai 

mentora un programmu vadītāja sniegtā atbalsta stundas bez sasaistes ar konkrētajā 

mēnesī “Citu atbalsta pasākumu” norādītajām stundām.  

 

Ja konkrētajā mēnesī netiek nodrošināti “Citi atbalsta pasākumi” pilnā apmērā, tad 

10.pielikumā būs trešajai personai saprotamā veidā jāskaidro, kā mentora un 

programmas vadītāja sniegtais atbalsts veicināja konkrētā jaunieša prasmju attīstību 

kontekstā ar MK noteikumu definēto un IPP norādīto mērķi.   
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Ar CFLA saskaņotais viedoklis par dokumentu parakstīšanu un pamatojošajiem dokumentiem ārkārtas situācijas laikā: 

Pašvaldībām iespēju robežās veidlapā “Parakstu lapā mērķa grupas jaunietim par dalību individuālajā pasākumu programmā” (sadarbības līguma 9.pielikums) 

jānodrošina “dzīvais paraksts” (ja tas neapdraud paša jaunieša un citu personu veselību). Ja tas nav iespējams (ārkārtas situācijā pašvaldībai par to nav jāiesniedz 

nekāds pamatojums), pašvaldībai katra paraksta vietā JSPA ir jāiesniedz pamatojošais dokuments. Šie pamatojošie dokumenti var būt dažādi, galvenais, lai no 

tiem trešajai personai ir skaidrs, kāds atbalsta pasākums, kad un cik ilgi ir noticis, un ka jaunietis tajā ir piedalījies. Piemērām, tas var būt ekrānšāviņš ar 

informāciju par notikušo atbalsta pasākumu jaunietim (piemērām Facebook lapa, kur redzams, kad un cik ilgi atbalsta pasākums ir noticis un ir skaidrs, ka 

jaunietis arī tajā piedalījies (piemērām, ir viņa foto); e-pasts, kurā konkrētais atbalsta pasākuma īstenotājs apliecina, ka atbalsta pasākums konkrētajam jaunietim 

ir sniegts (norādot gan datumu, gan stundu skaitu); elektroniskas izziņas, elektroniskie apliecinājumi, utt. 


