
Starpnovadu un starpinstitūciju 
sadarbība jaunatnes politikas 

īstenošanai vietējā līmenī

Rīga, 29.04.2020.



Atklāta projektu konkursa 
pamats:

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2020. gadam 1.2. sadaļa „Starpnovadu un 

starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai 
vietējā līmenī”.

Politikas prioritātes:

✓veicināt darba ar jaunatni sistēmas vienmērīgu attīstību Latvijas
teritorijā, t.sk., stratēģisku darba ar jaunatni plānošanu vietējā
līmenī;

✓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

Konkursa mērķis ir atbalstīt līdz 20 pašvaldību projektus, kas
vērsti uz starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību dažādās
darba ar jaunatni jomās (piemēram, digitālais darbs ar jaunatni,
mobilais/ielu darbs ar jaunatni, jauniešu līdzdalība un iniciatīvas,
sociālā iekļaušana, brīvprātīgais darbs, starptautiskais darbs ar
jaunatni u.c.) jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī.

Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2016. - 2020. gadam
noteiktie politikas rezultāti:

✓ nodrošināta valsts un pašvaldību institūciju sadarbība un
saskaņota darbība jaunatnes politikas īstenošanā, tai skaitā
iesaistoties starptautiskos sadarbības tīklos (politikas rezultāts
Nr.2);

✓ nodrošināts atbalsta mehānisms darbu ar jaunatni veicošām
personām (politikas rezultāts Nr.3).



Konkursa nosacījumi 

Projekta iesniedzējs – Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība:

✓ kura projekta ietvaros apņemas sadarboties ar vismaz vienu Latvijas novada
vai pilsētas pašvaldību, kuras saskaņā ar plānoto teritoriālo reformu plānots
apvienot vienā administratīvi teritoriālajā vienībā, un

✓ kura iesniedz projekta iesniegumu projektā iesaistīto pašvaldību vārdā
saskaņā ar likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums”.

Projekta tiešā mērķa grupa: jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, darbā ar
jaunatni iesaistītie darbinieki un speciālisti.

Projekta maksimālā summa: EUR 4300,00.

Projekta iesniegšanas termiņš: 2020. gada 26. maijs.

Projekta īstenošana: no 2020. gada 3. augusta līdz 2021. gada 20. oktobrim.

Projektu skaits vienam iesniedzējam: 1.



Projekta ietvaros atbalstāmi ir sadarbības pasākumi un aktivitātes starp
Latvijas pašvaldībām ar mērķi izstrādāt un ieviest ilgtermiņa risinājumus
(pieejas, sistēmas, programmas) dažādās darba ar jaunatni jomās pašvaldībās
pēc reģionālās reformas, t.sk. veicinot starpinstitūciju (pašvaldības iestāžu
un nevalstisko organizāciju) sadarbību pašvaldības ietvaros:

✓ situācijas izpēte, pētījumi, kartēšana, konsultācijas ar jauniešiem,
metodisko materiālu izstrāde, monitorings u.c.;

✓ darba grupas, sanāksmes, semināri, mācības, konsultatīvās padomes
sanāksmes, ekspertu piesaiste;

✓ jaunu pakalpojumu jauniešiem izstrāde un pilotēšana;
✓ pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu, programmu

izvērtēšana un salīdzināšana;
✓ pašvaldību stratēģijas darbā ar jaunatni plānošana, izstrāde un

pilnveide;
✓ publicitātes nodrošināšanas un projekta rezultātu izplatīšanas

pasākumi;
✓ vietējās un starptautiskās pieredzes apmaiņas pasākumi, lai izvērtētu

un ieviestu labās prakses piemērus dažādās darba ar jaunatni jomās.

Atbalstāmās aktivitātes



Iesniedzamie dokumenti

1. Projekta iesnieguma veidlapa 
(nolikuma 1.pielikums).

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

3. Sadarbības partneru apliecinājums
par dalību projektā (nolikuma 3.pielikums).

Projekta iesniegumu projekta iesniedzējs iesniedz kopā ar 
pieteikuma vēstuli 



Projekta iesnieguma 
iesniegšana

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2020. gada 26. maija
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 26. maijam (ieskaitot) nosūta uz JSPA oficiālo elektronisko
adresi 90001825883 vai JSPA elektronisko pasta
adresi: info@jaunatne.gov.lv;

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

mailto:info@jaunatne.gov.lv


Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes



Projekta iesnieguma veidlapa



Projektu iesniegumu un projektu 
iesniedzēju vērtēšanas kārtība

Vērtēšanas kritēriji ir noteikti konkursa nolikuma 4. pielikumā.

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 ietvaros pašvaldībā ir plānota starpinstitucionālā 
sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm un/vai nevalstiskajām 

organizācijām, tai skaitā starpinstitucionālā sadarbība tiek 
veidota visās projektā iesaistītajās pašvaldībās.

✓ Projekta ietvaros plānots pilotēt mobilo/ ielu vai digitālo 
darbu ar jaunatni vai izveidot mobilā/ ielu vai digitālā darba ar 

jaunatni sistēmu.

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.



Projektā 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. Ātri nolietojamā inventāra iegādes izmaksas.
9. Pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, ja projekta iesniedzējs 
to plāno atgūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10. Vietējo un ārvalstu komandējumu un darba (dienesta) braucienu 
izdevumi.
11. Ar starptautisku ekspertu piesaistīšanu saistītās izmaksas.
12. 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 


