
Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības 
veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā

2.2.1. apakšsadaļa: Jaunatnes organizāciju 
iniciatīvas

Rīga, 20.03.2020.



Atklāta projektu konkursa 
pamats:

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
2020. gadam 2.2. sadaļas „Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības 
veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” 2.2.1. apakšsadaļa „Atbalsts 

jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības 
veicināšanai”.

Politikas prioritāte:
 stiprināt un paplašināt darba ar jaunatni nozīmi un veidus, lai,

izmantojot piemērotas pieejas un metodes, izveidotu kontaktu un
iesaistītu jauniešus dažādās līdzdalības aktivitātēs;

 sekmēt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, sadarbību ar valsti un
pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas
nozarē;

 veicināt 11 jaunatnes mērķu ieviešanu saskaņā ar Eiropas Savienības
Jaunatnes stratēģijā 2019.–2027. gadam noteikto.



Atklāta projektu konkursa 
mērķis

Aktivizēt jaunatnes organizāciju darbību un ilgtspēju, kā arī 
nodrošināt visiem jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes 
organizācijām, Eiropas jaunatnes programmām un darba ar 
jaunatni sniegtajiem pakalpojumiem, sniedzot atbalstu līdz 

10 jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstītām biedrībām, to 
iniciatīvu īstenošanai un kapacitātes celšanai 



Konkursa nosacījumi 

Projekta iesniedzējs – jaunatnes organizācija:

 kura atbilst Jaunatnes likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un
12.panta otrajā daļā noteiktajam;

 kurai nav piešķirts finansējums Jaunatnes politikas valsts programmas
2020. gadam 2.1. sadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības
nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros;

 kura nav iesniegusi projekta iesniegumu konkursa 2.2.2. apakšsadaļā “Atbalsts
jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret
tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību”.

Projekta maksimālā summa: EUR 3800,00

Projekta iesniegšanas termiņš: 2020. gada 7. aprīlis

Projekta īstenošana: no 2020. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31.maijam

Projektu skaits vienam iesniedzējam: 1



1) Aktivitātes, kas veicina jauniešu iesaisti jaunatnes organizācijās un dalību Eiropas 
Savienības jaunatnes programmās:
• aktivitātes, kas sekmē jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā 
dzīvē, motivāciju iesaistīties nacionāla un starptautiska mēroga pasākumos;
• neformālās izglītības aktivitāšu plāna izstrāde, pilnveidošana un ieviešana;
• jauniešiem pieejamas, atbalstošas un iekļaujošas vides veidojošas aktivitātes, kas nodrošinātu 
telpu jauniešu diskusijām par viņiem aktuāliem jautājumiem un veicinātu viņu iesaisti jauniešu 
aktivitātēs;
• citas aktivitātes, kas sekmē konkursa mērķa sasniegšanu.

2) Aktivitātes, kas vērstas uz jaunatnes organizācijas kapacitātes stiprināšanu, ja konkursa 
mērķa sasniegšanai tiek īstenota kāda no 1) punktā minētajām aktivitātēm:
• materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde;
• telpu labiekārtošana;
• pamatlīdzekļu iegāde.

3) Aktivitātes, kas veicina darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču uzlabošanu, ja 
konkursa mērķa sasniegšanai tiek īstenota kāda no 1) punktā minētajām aktivitātēm:
• ekspertu piesaiste, biedru un brīvprātīgo mācības;
• pieredzes apmaiņas braucieni, labās prakses pārņemšana;
• starptautiskās sadarbības stiprināšanas aktivitātes, kapacitātes stiprināšana dalībai Eiropas 
Savienības jaunatnes programmās;
• aktivitātes darba ar brīvprātīgajiem sistēmas ieviešanai vai pilnveidošanai;
• citas aktivitātes, kas veicina darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču uzlabošanu.

Atbalstāmās aktivitātes



Projekta tiešā mērķa grupa

Jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, jo īpaši:

 jaunieši, kuri nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās;

 jaunieši, kuri nav piedalījušies Eiropas Savienības 
jaunatnes programmās;

 jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju* 

*Saskaņā Erasmus+ Iekļaušanas un daudzveidības stratēģijas 4.1.punktu:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/youth-inclusion-diversity-
strategy_lv.pdf

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/youth-inclusion-diversity-strategy_lv.pdf


Iesniedzamie dokumenti

1. Projekta iesnieguma veidlapa 
(nolikuma 1.pielikums)

2. Projekta budžeta tāmes veidlapa 
(nolikuma 3.pielikums)

Projekta iesniegumu projekta iesniedzējs 
iesniedz kopā ar pieteikuma vēstuli 



Projekta iesnieguma 
iesniegšana

Projektu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 7. aprīlis plkst. 23:59

Projekta iesniegumu iesniedz tikai elektroniska dokumenta
veidā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība:

 projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz elektroniska
dokumenta formā un to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu līdz
2020. gada 7.aprīlim (ieskaitot) nosūta uz JSPA elektronisko pasta
adresi: info@jaunatne.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi 90001825883;

 projekta iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta
2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas
un noformēšanas kārtība”.

mailto:info@jaunatne.gov.lv


Projekta iesnieguma veidlapa



Projektu iesniegumu un projektu 
iesniedzēju vērtēšanas kārtība

Vērtēšanas kritēriji ir noteikti konkursa 

nolikuma V. sadaļā

I. Atbilstības vērtēšana saskaņā ar neprecizējamiem atbilstības 
vērtēšanas kritērijiem

II. Atbilstības vērtēšana saskaņā ar precizējamiem atbilstības 
vērtēšanas kritērijiem

III. Projektu iesniegumu precizēšana (ja attiecināms)

IV. Vērtēšana atbilstoši kvalitātes kritērijiem



Svarīgi kvalitātes kritēriji

Projekta izstrādē, īstenošanā un rezultātu izvērtēšanā ir 
iesaistīti jaunieši.

Projekts sekmē jauniešu ar mazāk iespējām vienlīdzīgu 
piekļuvi darba ar jaunatni sniegtajiem pakalpojumiem un 

dalību Eiropas Savienības jaunatnes programmās.

Kritērijs tiek novērtēts punktu skalā no "1" līdz "5" atbilstoši 
šādam vērtējumam: 5 – ļoti labi; 4 – labi; 3 – apmierinoši 

vai neitrāli; 2 – vāji; 1 – ļoti vāji.



Attiecināmās izmaksas

1. Projektā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas. 

2. Transporta izmaksas.
3. Sakaru pakalpojumu izmaksas.
4. Telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomas izmaksas.
5. Kancelejas un biroja preču izmaksas.
6. Sabiedrības informēšanas un publicitātes pakalpojumu un preču
izmaksas.
7. Ar projekta īstenošanu un līguma prasību izpildi saistīto pakalpojumu un 
preču izmaksas.
8. Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas 
9. Organizācijas darbības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra iegādes 
izmaksas.
10. Amortizācijas izmaksas
11.Pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, ja tas atgūstams 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
12. Vietējo un ārvalstu komandējumu un darba (dienesta) braucienu 
izdevumi.
13. Ar starptautisku ekspertu piesaistīšanu saistītās izmaksas.
14. Ar dalību starptautiskajos radniecīgas darbības jomas sadarbības tīklos 

saistītās izmaksas.



Projekta budžeta tāmes veidlapa



Izmaksas ir attiecināmas, ja tās: 

 radušās izmaksu attiecināmības periodā, kas norādīts 
līgumā;

 izlietotas vienīgi projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai;

 faktiski apmaksātas līdz projekta noslēguma pārskata 
iesniegšanas termiņam un iekļautas projekta noslēguma 

pārskatā;

 uzskaitītas projekta īstenotāja grāmatvedības reģistros, 
identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, 

pārbaudāmas un pamatotas ar attaisnojuma dokumentiem.

Visus maksājumus veikt no projekta konta Valsts kasē un 
visos projekta attaisnojuma dokumentos 

(maksājuma uzdevumos, rēķinos u.c.) 
norādīt līguma numuru vai projekta nosaukumu.

Projekta izmaksas  



Paldies!
Lai izdodas!     

Jānis Drigins
Tālr.: 67356253

E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv  

Ilze Vonda
Tālr.: 67358070

E-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv 


