
Informatīvs materiāls 2019. gada 9. aprīļa 

Valsts programmas vebināram 
 

1.pielikums 

atklāta projektu konkursa 

„Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām 

 jauniešu līdzdalības veicināšanai” nolikumam 

 

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA 
 

1. SADAĻA - PROJEKTA PAMATDATI 
 

1.1. Projekta nosaukums Plānojot projekta nosaukumu, ņemt vērā, ka projekta 

nosaukums būs jālieto uz izgatavotajiem materiāliem, 

publicitātes materiālos un citur. 
 

 

1.2. Projekta iesniedzējs 
Juridiskās personas pilns nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese  

Tālrunis  

E-pasta adrese  

Tīmekļa vietnes adrese  

Bankas rekvizīti  

Juridiskais statuss  

Vadītāja vārds, uzvārds  

Amata nosaukums  

1.3. Projekta vadītājs (kontaktpersona) 
Vārds, uzvārds  

Amata nosaukums  

Tālrunis/mob. tālr.  

E-pasta adrese  

1.4. Kontaktpersona par finanšu jautājumiem 
Vārds, uzvārds  

Amata nosaukums  

Tālrunis/mob. tālr.  

E-pasta adrese  

 

1.5. Projekta finansējums 
No aģentūras pieprasītais 

finansējums. 

 

EUR 

1.6.Projekta īstenošanas 

laiks un termiņš  

 

Jānorāda projekta uzsākšanas un noslēguma datumi, kā arī 

mēnešu skaits. Saskaņā ar atklāta projektu konkursa nolikuma 

12. un 13. punktu projektu nevar uzsākt ātrāk par 2019. gada 

7. jūniju un noslēgt vēlāk par 2020. gada 5. jūniju.  

 

___ mēneši, __.___. - __.___.20__. 

1.7.Projekta īstenošanas 

vieta(-s) 

Norādiet pēc iespējas precīzāk, kurās teritoriālajās vienībās 

ieplānotas projekta aktivitātēs (pilsētas, novadi, pagasti u.c.) 

1.1.1. Jaunatnes politikas valsts 

programmas nosaukums un gads: 

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 

programma 2019. gadam 

1.1.2. Jaunatnes politikas valsts 

programmas sadaļas un apakšsadaļas 

nosaukums: 

2. Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, 

veicinot iespējas jauniešu līdzdalībai 
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1.8. Projekta kopsavilkums 
Lūdzu, norādiet projekta mērķi, galvenās aktivitātes, mērķa grupu, rezultātus un plānoto ietekmi uz jauniešu 

līdzdalības veicināšanu. Šī informācija var tikt izmantota publicēšanai1 aģentūras (turpmāk – JSPA) tīmekļa vietnē 

www.jaunatne.gov.lv un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv). 

Pieļaujamais vārdu skaits kopsavilkumā līdz 150 vārdiem. 

 

 

Kopsavilkumā kodolīgi norādīt projekta svarīgāko informāciju. Šī sadaļa var tikt izmantota apstiprināto 

projektu kopsavilkumu publicēšanai JSPA un IZM mājaslapās.  

 

1.9. Projekta iesniedzēja profils un darbības apraksts 
Lūdzu, īsumā sniedziet informāciju par Jūsu organizāciju un tās darbību. Raksturojiet šī projekta saistību ar Jūsu 

organizācijas darbību un ilgtermiņa plāniem. 

 

Īsumā raksturojiet Jūsu organizācijas darbību un rezultātus darbā ar jaunatni. Sniedziet informāciju, kā 

projekts sekmēs organizācijas darbību ilgtermiņā. 

 

Projekta iesniegumu var iesniegt tikai tās organizācijas, kas ir reģistrētas IZM Jaunatnes organizāciju 

sarakstā un atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un 12. panta otrajā 

daļā noteiktajam.  

 

 

1.10. Projekta sadarbības partneri (ja attiecināms) 
Lūdzu, sniedziet informāciju par sadarbības partneriem, kas piedalīsies projekta īstenošanā. Lūdzu, norādiet katra 

sadarbības partnera lomu un pienākumus projekta īstenošanas laikā.  

 

Ja projektā paredzēta sadarbība ar kādām citām sabiedriskajām organizācijām vai iestādēm, šajā sadaļā 

norādīt, kāda būs sadarbības partnera loma un iesaiste projektā. 

 

 

 

2. SADAĻA - PROJEKTA APRAKSTS 

2.1. Esošās situācijas apraksts un projekta nepieciešamības pamatojums 
Lūdzu, raksturojiet līdzšinējo situāciju un aprakstiet projekta nepieciešamību, norādot, kādas problēmas tiks 

risinātas projektā.  

 

 

Sniedziet informāciju, kādas tieši problēmas Jūsu organizācija vēlas risināt ar šī projekta starpniecību. 

Raksturojiet līdzšinējo pieredzi jauniešu iesaistei organizācijas darbībā, līdzdalības veicināšanā un 

dalību Eiropas Savienības jaunatnes programmās.  

 

 

 
 

                                                           
1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumu Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts 

jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju 

darbības atbalstam” 51.punktu. 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.izm.gov.lv/
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2.3. Projekta mērķa grupas raksturojums 
Lūdzu, aprakstiet projekta tiešo mērķa grupu (jauniešu vecums, skaits, jaunieši ar mazāk iespējām u.c.) un norādiet 

tās vajadzības. Lūdzu, raksturojiet, kā tiks piesaistīta mērķa grupa. 

 

 

 

Šajā sadaļā sniedziet pēc iespējas detalizētāku informāciju par projektā iesaistīto tiešo mērķa grupu. 

Norādiet projektā ieplānoto jauniešu skaitu un profilu. Raksturojiet, kādas ir šo jauniešu vajadzības un kā 

plānots piesaistīt jauniešus.  

 
Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, jo īpaši:  

 jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju4 vai kuri nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās; 

 jaunieši, kuri iepriekš nav piedalījušies Eiropas Savienības jaunatnes programmās. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
2 Nodrošināt visiem jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes organizācijām un Eiropas Savienības jaunatnes programmām, sniedzot 

atbalstu līdz 8 jaunatnes organizācijām un to iniciatīvu īstenošanai. 
3 Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam noteiktās prioritātes: 

1) veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu un attīstību vietējā līmenī; 
2) atbalstīt jaunatnes organizāciju darbību jauniešu līdzdalības veicināšanai; 

3) vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā; 

   4) 11 jaunatnes mērķu ieviešanas veicināšana saskaņā ar Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā 2019.–2027. gadam noteikto. 

 
4 “Erasmus+” Iekļaušanas un daudzveidības stratēģijas 4.1.punkts. “Erasmus+” Iekļaušanas un daudzveidības stratēģija jaunatnes jomā 

nosaka, ka jaunieši no nelabvēlīgas vides, kuriem ir mazāk iespēju salīdzinājumā ar viņu līdzgaitniekiem ikreiz, kad neizdevīgā situācija 

ierobežo vai liedz viņiem iespēju piedalīties pasākumos šādu iemeslu dēļ:  

- invaliditāte (t. i., dalībnieki ar īpašām vajadzībām) — jaunieši ar garīgu (intelektuālās, kognitīvās, mācīšanās spējas), fizisku, 

sensoru vai citu invaliditāti;  

- mācīšanās grūtības — jaunieši ar mācīšanās grūtībām, priekšlaikus mācības pārtraukušās personas, jaunieši ar zemu kvalifikāciju, 

jaunieši ar sliktām sekmēm skolā;  

- ekonomiski šķēršļi — jaunieši ar zemu dzīves līmeni, maziem ienākumiem, atkarību no sociālās labklājības sistēmas vai 

bezpajumtnieki, jaunieši, kuri ilgstoši ir bez darba vai dzīvo nabadzībā, jaunieši ar parādiem vai citām finansiālām problēmām;  

- kultūras atšķirības — imigranti vai bēgļi vai imigrantu vai bēgļu pēcteči, jaunieši, kuri pieder pie nacionālās vai etniskās 

minoritātes, jaunieši, kuriem ir grūtības pielāgoties valodai vai iekļauties kultūrā;  

- veselības problēmas — jaunieši ar hroniskām veselības problēmām, smagām slimībām vai psihiatriskiem stāvokļiem;  

- sociāli šķēršļi — jaunieši, kuri tiek diskriminēti dzimuma, vecuma, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības, seksuālās 

orientācijas, invaliditātes u. c. iemeslu dēļ; jaunieši ar ierobežotām sociālajām prasmēm vai antisociālu vai riskantu uzvedību; 

jaunieši, kuri atrodas nedrošā situācijā, (bijušie) likumpārkāpēji, (bijušie) narkomāni vai alkoholiķi, gados jaunie un/vai vientuļie 

vecāki, bāreņi; 
- ģeogrāfiski šķēršļi — jaunieši no tālākiem vai lauku reģioniem; jaunieši, kuras dzīvo uz mazām salām vai nomaļos reģionos, 

jaunieši no problemātiskām pilsētu zonām, jaunieši no reģioniem, kuros ir mazāka pakalpojumu infrastruktūra (ierobežots 

sabiedriskais transports, nepietiekami pakalpojumi). 

2.2. Projekta mērķis 
Lūdzu, norādiet projekta mērķi un aprakstiet, kādā veidā projekts sniegs ieguldījumu konkursa mērķa2 un valsts 

programmā noteikto prioritāšu3 sasniegšanā. 

 

 

 
 

Projekta mērķim jābūt tieši saistītam ar konkursa mērķi un valsts programmā noteiktajām prioritātēm. No 

projekta mērķa izriet projektā ieplānotās aktivitātes. 
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2.5. Projekta aktivitātes 
Lūdzu, norādiet visas projektā plānotās aktivitātes (tajā skaitā, projekta administrēšanu un projekta publicitāti) 

hronoloģiskā secībā, to aprakstu, īstenošanas ilgumu un laiku. 

Nr.p. 

k. 
Aktivitātes nosaukums  

Detalizēts aktivitātes apraksts 
(nepieciešamība projekta mērķa 

sasniegšanai, tematika, metodes 

(ja attiecināms), norises vieta, 

dalībnieki u.c.) 

Aktivitātes 

īstenošanas 

ilgums 
(dienu skaits) 

Aktivitātes 

īstenošanas 

periods 
(sākuma un 

beigu datums) 

1. 

Projekta administrēšana Piemēram, projekta ietvaros 

projekta vadītājs veiks 

aktivitāšu sagatavošanu... 

Projekta darba grupas jaunieši 

palīdzēs sagatavot publicitātes 

kampaņu... 

Projekta grāmatvedis veiks 

finanšu uzraudzību atbilstoši 

projekta līguma nosacījumiem 

un īstenos maksājumus...  

365 07.06.2019. – 

05.06.2020. 

2. 

Projekta 

publicitāte 

Piemēram, projekta publicitāte 

būs vērsta uz attālāko 

pašvaldības pagastu 

jauniešiem, pašvaldības 

iedzīvotājiem un lēmumu 

pieņēmējiem. Ar projekta 

publicitātes kampaņu vēlamies 

panākt aktīvu jauniešu 

iesaistīšanu iniciatīvu 

īstenošanā. Mūsu jaunatnes 

organizācija ir iepriekš 

saskārusies ar komunikācijas 

problēmām, tamdēļ projektā 

īpašu vērību pievērsīsim 

informācijas plūsmas kanāliem. 

Projektā plānotas publikācijas 

365 07.06.2019. – 

05.06.2020. 

2.4. Projekta nozīmība 
Lūdzu, aprakstiet, kā projekts sekmēs Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2016.-2020. gadam noteiktā 4.politikas 

rezultāta “Nodrošināta jauniešu pilnvērtīga līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedriskajā dzīvē” 

rezultatīvo rādītāja sasniegšanu. Lūdzu, norādiet tikai projektam atbilstošos rezultatīvos rādītājus. 

Nr.p.k. Rezultatīvais rādītājs Skaidrojums, kāda ir 

projekta potenciālā ietekme 

uz rezultātu sasniegšanu (ja 

iespējams, norādot 

kvantitatīvus rādītājus, kas 

pamato šo ietekmi) 

1. Jauniešu īpatsvars (%), kuri uzskata, ka viņiem ir lielas iespējas pavadīt 

brīvo laiku, balstoties uz savām interesēm 

 

2. Jauniešu īpatsvars (%), kuri uzskata, ka viņiem ir visas iespējas pavadīt 

brīvo laiku, balstoties uz savām interesēm 

 

3. Jauniešu īpatsvars (%), kuri uzskata, ka viņiem ir lielas vai visas 

iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts un pašvaldību līmenī 

 

4. Jauniešu īpatsvars (%) jaunatnes nevalstiskajās organizācijās  

5. Samazinās jauniešu īpatsvars (%), kuri ir pasīvi jebkāda veida 

aktivitātēs 

 

6. Jauniešu īpatsvars (%), kuri brīvprātīgo darbu veic regulāri (vairākas 

reizes gadā) 

 

7. Jauniešu īpatsvars (%), kuri brīvprātīgo darbu veikuši vienu reizi gadā 

un retāk 

 

8. Jauniešu īpatsvars vecuma grupā 18-25 gadi, kas piedalās valsts un 

pašvaldību vēlēšanās 
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vietējā laikrakstā, ziņas 

sociālajā tīklā Facebook, 

plakāti, informācijas stendi, T-

krekli, cepurītes... 

3.  

Jauniešu mācības Piemēram, 15 brīvprātīgo 

jauniešu mācības par līderības 

prasmēm, līdzdalības 

veicināšanu.  Aktivitāti vadīs 2 

mācību vadītāji, mācības 

norisināsies A viesu namā... 

mācībās paredzētas neformālās 

izglītības metodes: A, B, C.... 

5 15.07.2019. – 

19.07.2019. 

4.  

Jauniešu iniciatīvu īstenošana  Piemēram, apmācītie 15 

brīvprātīgie jaunieši iesaista 3 

attālāko pagastu jauniešus 

iniciatīvu īstenošanā vietējā 

kopienā, iniciatīvas 

norisināsies A, B, C pagastos... 

aktivitātes mentors būs 

biedrības vadītājs.... jauniešu 

iniciatīvas balstās biedrības 

agrāk īstenoto aktivitāšu 

turpināšanā....  

63 22.07.2019. – 

22.09.2019. 

5.  

Ideju darbnīca Eiropas 

Savienības jaunatnes 

programmu projektu izstrādei 

Piemēram, 15 projektā 

iesaistītie jaunieši kopā ar 

mācību vadītāju trīs dienu ideju 

darbnīcā meklēs jaunas idejas 

starptautiskam apmaiņas 

projektam par jauniešu ar 

īpašām vajadzībām līdzdalības 

veicināšanu. Aktivitātes 

rezultātā jaunieši izstrādās 

projekta pieteikumu Erasmus+ 

apmaiņas projektam... 

3 02.08.2019. 

– 

04.08.2019. 

 

... 
    

 

 

2.6. Projekta rezultāti 
Lūdzu, norādiet projekta kvalitatīvos un kvantitatīvos rezultātus. Aprakstiet informācijas avotus, kas pamatos 

plānoto rezultātu sasniegšanu. 

Nr.p.

k. 

Aktivitāte 
(atbilstoši projekta 

iesnieguma veidlapas 

2.5.punktam) 

Kvalitatīvie rezultāti Kvantitatīvie rezultāti Informācijas avoti  

1. 
Projekta 

administrēšana 

Projekta darba grupa 

apgūs jaunas iemaņas 

projekta 

administrēšanas 

procesā, īstenos 

kvalitatīvu projekta 

ieviešanu, uzraudzību 

un rezultātu 

izplatīšanu.... 

Projekta administrēšanā 

iesaistīts 1 projekta 

vadītājs, 1 grāmatvedis, 

3 biedrības jaunieši.... 

Dalībnieku 

saraksti, 

fotogrāfijas, video, 

informatīvie 

materiāli, projekta 

noslēguma 

pārskats... 

2. Projekta 

publicitāte 

Projekta darba grupa 

apgūs jaunas iemaņas 

kvalitatīvā projekta 

publicitātes 

nodrošināšanā, kas 

tiks izmantotas 

Projektā plānotas 2 

maksas publikācijas 

vietējā laikrakstā, 15 

ziņas sociālajā tīklā 

Facebook, 10 plakāti, 2 

informācijas stendi, 15 

Dalībnieku 

saraksti, 

fotogrāfijas, video, 

laikraksta kopijas, 

ziņas sociālajos 

medijos.... 
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turpmākajā biedrības 

darbībā....  

T-krekli, 15 cepurītes... 

3. Jauniešu mācības Jaunieši apgūs 

līderības prasmes, 

sadarbības un 

līdzdalības iemaņas.... 

15 jaunieši, 2 mācību 

vadītāji, 1 mācību 

programma... 

Dalībnieku 

saraksti, 

fotogrāfijas, video 

un publicitātes 

materiāli...  

4.  Jauniešu iniciatīvu 

īstenošana 

Tiks veicināta 

pašvaldības attālāko 

pagastu jauniešu 

līdzdalība, jaunu 

prasmju apgūšana, 

biedrības brīvprātīgie 

jaunieši praktiski 

pielietos apmācībās 

apgūtās līderības 

prasmes...   

15 apmācītie jaunieši, 

60 jaunieši dalībnieki, 3 

pagasti, 3 mentori...  

Dalībnieku 

saraksti, 

fotogrāfijas, video, 

publicitātes 

materiāli... 

5. Ideju darbnīca 

Eiropas Savienības 

jaunatnes programmu 

projektu izstrādei 

Aktivitāte sekmēs 

jauniešu līdzdalību 

vietējā un 

starptautiskā jomā, 

projektā iesaistīto 

jauniešu, tajā skaitā, 

jauniešu ar īpašām 

vajadzībām 

socializāciju un jaunu 

prasmju apgūšanu...  

Aktivitātes rezultātā 

jaunieši izstrādās 

vismaz 1 projekta 

pieteikumu Erasmus+ 

apmaiņas projektam... 

Dalībnieku 

saraksts, 

fotogrāfijas, video, 

Erasmus+ projekta 

pieteikums... 

...     

 

 

2.7. Projekta ietekme 
Lūdzu, aprakstiet: 

- projekta ietekmi uz tiešo un netiešo mērķa grupu;  

- kā tiks nodrošināta jauniešu līdzdalība projekta izstrādē, īstenošanā un rezultātu izvērtēšanā; 

- kā projekts sekmēs jauniešu vienlīdzīgu piekļuvi un iesaistīšanos jaunatnes organizācijā un dalību Eiropas 

Savienības jaunatnes programmās. 

 

 

Piemēram, projekts sekmēs jaunu prasmju apgūšanu 15 brīvprātīgajiem jauniešiem, sekmēs projektā 

iesaistīto jauniešu ar īpašām vajadzībām socializāciju un iekļaušanos organizācijas turpmākajā darbā. 

Jaunieši ir iesaistīti projekta sagatavošanā, piedalīsies projekta aktivitāšu īstenošanā un projekta 

rezultātu izvērtēšanā. Projekts sekmēs jauniešu uzņemšanu biedrības rindās. 

 

 

 

 

2.8. Projekta ilgtspēja  
Lūdzu, raksturojiet, kādas darbības tiks veiktas, lai veicinātu projekta ilgtspēju (piemēram, darbības, lai nodrošinātu 

turpmāku jauniešu iesaistīšanos jaunatnes organizācijās un Eiropas Savienības jaunatnes programmās). 

 

 

Sniedziet detalizētu informāciju par projekta ilgtspēju. Būtiski norādīt, kā projektā iesaistītie jaunieši pēc 

projekta beigām tiks iesaistīti Jūsu organizācijas darbībā, un kā tiks veicināta jauniešu dalība Eiropas 

Savienības jaunatnes programmās. Norādiet, vai un cik daudz jauniešu plānots uzņemt par jauniem 

biedriem Jūsu organizācijā projekta īstenošanas rezultātā. Norādiet, kā projekta aktivitātes tiks 

turpinātas pēc projekta beigām.  
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2.9. Projekta īstenošanā un administrēšanā iesaistītais personāls 
Lūdzu, norādiet konkrētu speciālistu vārdus un uzvārdus, institūciju/organizāciju nosaukumus, skaidri definējot viņu 

atbildību un pienākumus projekta ieviešanā. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav zināmas konkrētas personas, 

norādiet šīm personām nepieciešamo kvalifikāciju projekta ietvaros plānoto pienākumu veikšanai. 

 

Norādīt visas projekta īstenošanā iesaistītās personas (projekta vadītājs, grāmatvedis, asistenti, 

koordinatori, apmācītāji, speciālisti, brīvprātīgie u.c.). 
 

Nr.p. 

k. 

 

 

Vārds, 

uzvārds 

Organizācija, 

amats 

Kvalifikācija 

un pieredzes 

ilgums 

attiecīgā 

jomā 

Projektā veicamie pienākumi  
Lūdzu, norādiet projekta aktivitātes 

nosaukumu un numuru saskaņā ar 

projekta iesnieguma veidlapas 2.5. punktu, 
kurās personāls tiks iesaistīts, īsi aprakstot 

veicamos pienākumus/ lomu. 

Darba 

veikšanas 

ilgums 

(stundās/dienās

/mēnešos) 

1.      

2.      

...      

 

3. Personas datu apstrāde 
 

3.1. Personas datu apstrādes mērķis - Jaunatnes starptautisko programmu JSPA pienākums izpildīt 

normatīvo aktu prasības konkursā iesniegto projektu izvērtēšanai, lēmuma pieņemšanai un secīgi līguma 

noslēgšanai. 

3.2. Parakstot šo iesniegumu, esmu informēts, ka:  

3.2.1. Datu apstrādes pārzinis ir JSPA, Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, tālrunis 67358060, e-pasts 

info@jaunatne.gov.lv;  

3.2.2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumi 

Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības 

veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju 

darbības atbalstam” (turpmāk – noteikumi) un Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā, 12. panta otrā daļa, 

kurā noteikti kritēriji finansējuma saņemšanai, saistībā ar ko nepieciešams pārbaudīt projekta iesniedzēja 

atbilstību kritērijiem; 

3.2.3. Personas datu apstrādes pamatojums: JSPA datus apstrādā projekta iesnieguma izvērtēšanai 

atbilstoši noteikumiem. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā un noslēdzot līgumu, JSPA apstrādā 

datus tikai projekta līguma īstenošanas, pārvaldības un uzraudzības vai finanšu interešu aizsardzības, 

tostarp pārbaužu un revīzijas nolūkā. Pārzinis atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. 

aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 

brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 24.pantam īsteno 

atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka 

apstrāde notiek saskaņā ar regulu;  

3.2.4. Personas datu apstrādes ilgums: sākot no personas datu saņemšanas brīža (piemēram, 

iesniedzot projekta iesniegumu) un 5 gadus pēc lēmuma par projekta iesnieguma noraidīšanas vai projekta 

apstiprināšanas gadījumā- no personas datu saņemšanas brīža visu projekta īstenošanas laiku un 5 gadus 

pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas datuma vai datuma, kad projekta īstenotājs apmaksājis 

rēķinu;  

3.2.5. Iespējamie personas datu saņēmēji: JSPA darbinieki, kas nodrošina konkursa norisi, 

noteikumos reglamentēto konkursu norisi un projektu līguma izpildi un projekta īstenošanu pārraugošās 

iestādes – Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts kontroles pārbaužu vai revīzijas nolūkā. 

 

4. Apliecinājumi  
 

4.1. Ar šo iesniegumu projekta iesniedzējs apliecina, ka projekta iesniegumā iekļautās atbalstāmās 

aktivitātes netiek finansētas un nav plānotas finansēt citās atbalsta programmās; 

4.2. Ar šo iesniegumu projekta iesniedzējs apliecina, ka ievēros visus normatīvajos aktos noteiktos 

regulējumus attiecībā uz grāmatvedības kārtošanu, darba tiesisko attiecību un ar projektu saistīto 

uzdevumu deleģēšanu un projekta ietvaros veikto darījumu tiesiskumu, kā arī uzņemas atbildību par to 

atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

  

Projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukums:   

mailto:info@jaunatne.gov.lv
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  Vārds, uzvārds:   

  Amata nosaukums:   

  Paraksts:   

  

Datums: 

 

201__. gada ___.___________ 
 


