
 

 

 

 
APSTIPRINU 

Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” 

 

direktore Daina Sproģe_______________________________ 

 

Rīgā, 2010.gada 15.novembrī 

 

 

 

Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” 

2009.gada publiskais pārskats 

 

1. Pamatinformācija 

 

1.1. VA „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” juridiskais 

statuss. 
 

2004.gada 7.oktobrī tika apstiprināta bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” reorganizācija par valsts aģentūru 

„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (turpmāk – aģentūra). No 2004.gada līdz 

2006.gadam aģentūra bija Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, 

savukārt no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 30.jūnijam aģentūra bija Bērnu, ģimenes un 

sabiedrības integrācijas lietu ministra pārraudzībā. Sākot ar 2009.gada 1.jūliju saskaņā ar MK 

2009.gada 6.maija rīkojumu nr.281 (prot. Nr. 27 67.§) valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra” ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša iestāde. 

 

Aģentūras juridiskais statuss ir nostiprināts Publisko aģentūru likumā un Ministru kabineta 

2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.592 „Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra” nolikums”. 

 

Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.592 „Valsts aģentūras „Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūra” nolikums” noteikts, ka aģentūras darbu vada aģentūras 

direktors.  

 

2009.gadā aģentūras struktūra sastāv no aģentūras direktora, Eiropas Savienības programmu 

daļas, Finanšu un grāmatvedības daļas, Komunikāciju daļas, kā arī no juriskonsulta, pārvaldes 

vecākā referenta – iekšējā auditora.   

 

Aģentūras kompetencē esošās Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas 

„Jaunatne darbībā” (turpmāk – programma „Jaunatne darbībā”) projektu administrēšanu un 

uzraudzību Latvijā veic Eiropas Savienības programmu daļas ierēdņi, savukārt Eiropas 

Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk (turpmāk - Eurodesk) popularizēšanu Latvijā veic gan 

Eiropas Savienības programmu daļas ierēdņi, gan Komunikāciju daļas darbinieki. 
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1.2. Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām ir 

atbildīga VA „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” 
 

Aģentūra darbojas jauniešu neformālās izglītības jomā. 
 

Aģentūras funkcijas ir: 

• nodrošināt Eiropas Savienības jaunatnes neformālās izglītības programmu īstenošanu; 

• nodrošināt Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla administrēšanu Latvijā un Eiropas 

jaunatnes portālam paredzētās nacionālās informācijas atjaunošanu un papildināšanu; 

• nodrošināt nacionālā jaunatnes informācijas tīkla veidošanu un administrēšanu. 

 

1.3. VA „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” darbības 

virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas 

(apakšprogrammas) 
 

Aģentūras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā 
darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī 
veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.  

 

Aģentūras galvenie uzdevumi ir: 

• informēt un izglītot valsts un pašvaldību institūcijas un nevalstiskās organizācijas 

jaunatnes starptautiskās neformālās izglītības jomā;  
• informēt un izglītot valsts un pašvaldību institūcijas un nevalstiskās organizācijas par 

jaunatnes starptautisko sadarbību un Eiropas Savienības jaunatnes programmām;  

• nodrošināt aģentūras kompetencē esošo starptautisko jaunatnes neformālās izglītības 

programmu un projektu koordinēšanu, vadību, uzraudzību un kvalitātes kontroli; 

• sadarboties ar Eiropas Savienības valstu un citu valstu institūcijām, lai attīstītu 

jaunatnes starptautiskās programmas un projektus Latvijā;  
• organizēt informācijas sagatavošanu par starptautisko jaunatnes programmu un 

projektu attīstību un rezultātiem Latvijā; 
• organizēt informācijas sniegšanu un konsultācijas par starptautisko sadarbības 

projektu plānošanu jaunatnes organizācijām un personām, kas strādā ar jaunatni; 

• veicināt jaunatnes apmaiņas projektus ar Eiropas Savienības valstīm un citām valstīm; 

• veicināt iespēju Latvijas jaunatnei un personām, kas strādā ar jaunatni, apgūt 
starptautiskās neformālās izglītības pieredzi; 

• nodrošināt informāciju par jaunatnes organizāciju sadarbības projektiem. 

 

2009.gada 1.pusgadā Programma 06.00.00. „Valsts aģentūras ”Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra”” sastāv no divām apakšprogrammām: 

• Apakšprogramma 06.01.00. „Aģentūras darbības nodrošināšana”; 

• Apakšprogramma 06.02.00. „Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu 

īstenošanas nodrošināšana” 

2009.gada 2.pusgadā Programma 08.00.00. „Valsts aģentūras ”Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra”” sastāv no divām apakšprogrammām: 

• Apakšprogramma 08.01.00. „Aģentūras darbības nodrošināšana”; 

• Apakšprogramma 08.02.00. „Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu 

īstenošanas nodrošināšana” 
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1.4. Pārskatā gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

 
Aģentūras 2009.gadā galvenie uzdevumi ir: 

• Nodrošināt Programmas „Jaunatne darbībā” projektu dzīves ciklu atbilstoši Eiropas 

Komisijas vadlīnijām un administrēt projektus 

• Organizēt informatīvos pasākumus, lai informētu ES neformālās izglītības 

programmas „Jaunatne darbībā” (turpmāk – programma) mērķauditoriju par 

iesaistīšanās iespējām programmā, kā arī Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla 

piedāvātajām iespējām 

• Izstrādāt un publicēt aģentūras mājas lapā elektroniski pieejamo informatīvo un 

metodisko materiālus potenciālajiem un esošajiem projektu īstenotājiem. 

• Ievietot Programmas un Eurodesk informāciju Aģentūras mājas lapā 
• Organizēt nacionālos apmācību seminārus 

• Nodrošināt iespēju jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem piedalīties starptautiskās 

apmācībās, izsludinot konkursu un atlasot dalībniekus no Latvijas 

• Koordinēt Latvijas saistību izpildi Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības 

līguma par jauno pilsoņu apmaiņu nodrošināšanai 

• Koordinēt Annas Lindes fonda darbību Latvijā 
 

1.5. Padotībā esošās iestādes 
NA 

 

2. Finanšu resursi un VA „Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra” darbības rezultāti 
 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 
Finansējums un tā izlietojums. 

Aģentūrai 2009.gadā piešķirto valsts budžeta dotāciju un Eiropas Komisijas piešķirto 

finansējuma apjomu un tā izlietojumu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai un 

aģentūras darbības nodrošināšanai skatīt pārskatam pievienotajā tabulā „Valsts aģentūras 

„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” finansējums un tā izlietojums”. 

 

2009.gada 1.pusgadā aģentūra bija Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas 

pārraudzībā, bet no 2010.gada 1.jūlija Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā. 
Pamatojoties uz augstākminēto aģentūras 2009.gada budžets aplūkojams divos posmos.  

Aģentūras 2009.gada 1.pusgada valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ieņēmumi un to izlietojums ir sekojošs: 

 

Programma 06.00.00. „Valsts aģentūras ”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”” 

sastāv no divām apakšprogrammām: 

• Apakšprogramma 06.01.00. „Aģentūras darbības nodrošināšana”; 

• Apakšprogramma 06.02.00. „Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu 

īstenošanas nodrošināšana” 
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Apakšprogrammas 06.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana” faktiskie ieņēmumi 

2009.gada 1.pusgadā – 118 615 tūkst. lati, atlikums uz perioda sākumu 65 811 tūkst.lati,  

faktiskā izpilde – 130 201 tūkst. lati , neapgūto līdzekļu atlikums – 54 225 tūkst. lati. 

Apakšprogrammas finansējums veidojas no diviem finansējuma avotiem:   

- dotācijas no vispārīgiem ieņēmumiem, kuras plānotais finansējums 2009.gada 

1.pusgadā – 69 121 tūkst. lati, faktiskā izpilde – 69 119 tūkst. lati. Slēgtie budžeta asignējumi 

2009.gada 1.pusgadā - 2 lati. 

- ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi aģentūras darbības nodrošināšanai no Eiropas 

Komisijas faktiski saņemti 49 494 tūkst. lati, naudas līdzekļu atlikums 65 811 tūkst.lati. 

Izlietoti 61 082 tūkst. lati. Neapgūtais līdzekļu atlikums 54 223 tūkst. lati pārnesti uz 

2009.gada 2.pusgadu.  

Apakšprogrammas 06.02.00 „Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanas  

nodrošināšana” ieņēmumi 2009.gada 1.pusgadā – 252 973 tūkst. lati, naudas līdzekļu atlikums 

uz gada sākumu 1 173 240 tūkst.lati, izlietoti – 481 751 tūkst. lati. Neapgūto līdzekļu atlikums 

– 944 462 tūkst. lati. Ārvalstu finanšu palīdzības 2009.gada 1.pusgada naudas līdzekļu 

atlikums tika pārnests uz 2009.gada 2.pusgadu, jo apakšprogrammas ietvaros apstiprināto 

Finanšu līgumu termiņš ir trīs gadi. 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (atbilstoši pakalpojumu veidiem), tai skaitā valsts un 

pašvaldību iestādēm, un to izlietojums. 

2009.gada 1.pusgadā aģentūrai nav ieņēmumi no publiskajiem maksas pakalpojumiem. 

 

Aģentūras saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums. 

2009.gada 1.pusgadā aģentūra nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus. 

 

Aģentūras 2009.gada 2.pusgada valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ieņēmumi un to izlietojums ir sekojošs: 

 

Programma 08.00.00. „Valsts aģentūras ”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”” 

sastāv no divām apakšprogrammām: 

• Apakšprogramma 08.01.00. „Aģentūras darbības nodrošināšana”; 

• Apakšprogramma 08.02.00. „Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu 

īstenošanas nodrošināšana” 

Apakšprogrammas 08.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana” faktiskie ieņēmumi 

2009.gada 2.pusgadā – 208 637 tūkst. lati, tajā skaitā atlikums uz perioda sākumu 54 447 

tūkst.lati,  faktiskā izpilde – 145 448 tūkst. lati , neapgūto līdzekļu atlikums – 63 189 tūkst. 

lati. 

Apakšprogrammas finansējums veidojas no diviem finansējuma avotiem:   

- dotācijas no vispārīgiem ieņēmumiem, kuras plānotais finansējums 2009.gada 

2.pusgadā – 65 609 tūkst. lati, faktiskā izpilde – 65 609 tūkst. lati.  

- ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi aģentūras darbības nodrošināšanai no Eiropas 

Komisijas faktiski saņemti 88 581 tūkst. lati, naudas līdzekļu atlikums 54 447 tūkst.lati. 

Izlietoti 79 839 tūkst. lati. Neapgūtais līdzekļu atlikums 63 189 tūkst. lati pārnesti uz 

2010.gadu.  
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Apakšprogrammas 08.02.00 „Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanas  

nodrošināšana” ieņēmumi 2009.gada 2.pusgadā – 1 593 290 tūkst. lati, t.sk., naudas līdzekļu 

atlikums uz gada sākumu 942 119 tūkst.lati, izlietoti – 528 443 tūkst. lati. Neapgūto līdzekļu 

atlikums – 1 064 847 tūkst. lati. Ārvalstu finanšu palīdzības 2009.gada 2.pusgada naudas 

līdzekļu atlikums tika pārnests uz 2010.gadu, jo apakšprogrammas ietvaros apstiprināto 

Finanšu līgumu termiņš ir trīs gadi. 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (atbilstoši pakalpojumu veidiem), tai skaitā valsts un 

pašvaldību iestādēm, un to izlietojums. 

2009.gada 2.pusgadā aģentūrai nav ieņēmumi no publiskajiem maksas pakalpojumiem. 

 

Aģentūras saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums. 

2009.gada 2.pusgadā aģentūra nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus. 

 

2.2. Iestādes, kuras no valsts budžeta tiek finansētas daļēji, kā arī 
budžeta nefinansētas iestādes, kas nav valsts aģentūras. Norāda 

arī pārējos finanšu resursu avotus, ieņēmumu apmēru un 

izlietojumu. 
NA 

 

2.3. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un 

apakšprogrammu ietvaros finansētās galvenās aktivitātes un to 

mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu izpildes analīze 

un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums 
 

Apakšprogrammas 08.01.00. „Aģentūras darbības nodrošināšana” budžeta izdevumu izpilde 

pārskata periodā ir 145 tūkst. lati.  

Darbības galvenie mērķi: 
1) nodrošināt Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programmas „Jaunatne 

darbībā” 2007.-2013.gadam, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 

15.novembra lēmumu 2006/1719/EK, īstenošanu Latvijā. 
2) sniegt informatīvo un metodisko atbalstu jauniešu aktivitātēm un mobilitātei, līdzdalībai 

jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un 

projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. 

3) veicināt jauniešu zināšanu apguvi un nodrošināt pieredzes apmaiņu par programmas 

„Jaunatne darbībā”  projektiem, kā arī starptautiskās jaunatnes politikas jautājumos. 

4) veicināt mērķauditorijas informētību par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības 

līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu. 

6) nodrošināt Annas Lindes fonda Latvijas tīkla darbību, kā arī veicināt fonda atpazīstamību 

Latvijā. 
7) Īstenot Eiropas dienasgrāmatu projektu Latvijas izglītības iestādēs. 
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Galvenās aktivitātes un izpildītāji: 
1) Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” 

2007.-2013.gadam atklātu projektu konkursu organizēšana  
Izpildītājs – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

Līdzekļu saņēmējs – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra   

Galvenās aktivitātes – Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programmas 

„Jaunatne darbībā” 2007.-2013.gadam atklātu projektu konkursu izsludināšana, informatīvo 

semināru rīkošana par projektu sagatavošanu, projektu iesniedzēju individuālā konsultēšana, 

projektu iesniegumu vērtēšana, līgumu par atbalstīto projektu īstenošanu sagatavošana un 

projektu īstenošanas uzraudzība, ziņojumu sagatavošana Eiropas Komisijai un Izglītības un 

zinātnes ministrijai par Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programmas 

„Jaunatne darbībā” 2007.-2013.gadam atklātu projektu konkursu norisi un rezultātiem, 

piešķirto un izlietoto Eiropas Savienības finansējumu. 

2) Eiropas Savienības jauniešu informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes 

portāla darbības nodrošināšana Latvijā 
Izpildītājs – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

Līdzekļu saņēmējs – Latvijas jaunieši, jauniešu organizācijas, organizācijas un institūcijas, 

kas tieši veic darbu ar jaunatni, jaunatnes politikas veidotāji un īstenotāji, pašvaldības.   

Galvenās aktivitātes – Eiropas Savienības mēroga interneta platformu jaunatnes sadarbības 

atbalstam darbības nodrošināšana Latvijā un mērķauditorijas informēšana un izglītošana par 

Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla iespējām.  

 

Rezultatīvie rādītāji apakšprogrammai 08.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana” 

1. Programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanā 2009.gadā iesaistīti 302 jaunieši 

ar ierobežotām iespējām, kas ir programmas prioritārā mērķauditorija.  

2. 44 informatīvie pasākumi par iesaistīšanās iespējām programmā, kā arī Eurodesk un 

Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām. 

3. Izstrādāti un publicēti, Aģentūras mājas lapā elektroniski pieejami 13 informatīvie un 

metodiskie materiāli potenciālajiem un esošajiem projektu īstenotājiem. 

4. 31500 jaunieši saņēmuši informāciju, izmantojot aģentūras mājas lapas piedāvātās 

iespējas.  

5. Katru mēnesi Aģentūras mājas lapā ievietotas vidēji 12 jaunas ziņas.  

6. Sagatavotas un izsūtītas 12 elektroniskās Ziņu lapas 2838 abonentiem. 

 

Apakšprogrammas 08.02.00. „Eiropas programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanas 

nodrošināšana” pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde sastāda 531 tūkst. latus.  

Apakšprogrammas darbības mērķi un rezultāti aprakstīti pārskata 2.6. sadaļā. 

 

2.4. Informācija par pārskata periodā īstenotajām jaunajām politikas 

iniciatīvām, ja pārskata gadā tādas tika apstiprinātas, norādot 

piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmēru to īstenošanai 
NA 

2.5. valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to 

aizņēmumu izlietojums un īstenošanas rezultāti, par kuriem valsts 

ir galvojusi 
NA 
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2.6. VA „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” veiktie un 

pasūtītie pētījumi. Pētījuma mērķi, līguma summa, pētījuma 

veicējs, galvenie rezultāti, kā arī iedzīvotāju iespējas saņemt 

plašāku informāciju 
NA 

 

2.7. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu 

ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un 

līdzekļu izlietojums 
 

ES programma „Jaunatne darbībā” projektu administrēšana 

Darbības galvenie mērķi: 
1) nodrošināt Latvijas dalību ES jauniešu neformālās izglītības programmā „Jaunatne 

darbībā” 2007.-2013.gadam, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 

15.novembra lēmumu 2006/1719/EK.  

2) atbalstīt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos, mobilitāti, jauniešu vietējās 

iniciatīvas un veidot izpratni par neformālo izglītību un jaunatnes politiku, piedaloties Eiropas 

Savienības jauniešu neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” projektos; 

 

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji: 
1) palielināta jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā, jaunatnes organizācijās un 

jauniešu iniciatīvu grupās, kā arī iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā, fiziskās aktivitātēs, sportā 
un kultūras dzīvē; 

2) attīstīta jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās 

sabiedrībā. 
3) palielināta valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, izglītības iestāžu un citu 

institūciju izpratne par jaunatnes politikas jautājumiem. 

 

Galvenās aktivitātes un izpildītāji: 
1) Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” 

2007.-2013.gadam atklāti projektu konkursi  
Izpildītājs – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

Līdzekļu saņēmējs – Latvijas jaunieši, jauniešu organizācijas, organizācijas un institūcijas, 

kas tieši veic darbu ar jaunatni, jaunatnes politikas veidotāji un īstenotāji, pašvaldības.   

Galvenās aktivitātes – atklātu projektu konkursu norises nodrošināšana piecās programmas 

„Jaunatne darbībā” apakšprogrammās piecas reizes gadā, finansējuma piešķiršana atbalstīto 

projektu īstenotājiem un projektu īstenošanas uzraudzība.  

2) Apmācību organizēšana mērķauditorijai, lai uzlabotu tās dalības spēju programmā 

„Jaunatne darbībā” 
Izpildītājs – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

Līdzekļu saņēmējs – Latvijas jaunieši, jauniešu organizācijas, organizācijas un institūcijas, 

kas tieši veic darbu ar jaunatni, jaunatnes politikas veidotāji un īstenotāji, pašvaldības.   

Galvenās aktivitātes – starptautisku apmācību organizēšana Latvijā par aktuālajiem 

jautājumiem programmā „Jaunatne darbībā”, Latvijas mēroga apmācību ciklu par aktuālajiem 

jautājumiem programmā „Jaunatne darbībā” organizēšana Latvijas reģionos, apmācību 

organizēšana cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem ar mazākām iespējām (jauniešiem ar 

invaliditāti, jauniešiem ar atkarības problēmām, jauniešiem, kas atrodas ieslodzījumā, 
jauniešiem ar mācīšanās grūtībām, jaunajiem vecākiem, mazturīgiem jauniešiem, jauniešiem 

no sociālā riska grupām, jauniešiem no mazāk apdzīvotām vietām un ārpus rajona centra 
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dzīvojošiem) aģentūras Sociālās iekļaušanas stratēģijas īstenošanas ietvaros un apmācību 

organizēšana pedagogiem par programmu „Jaunatne darbībā” un neformālo izglītību.  

 
Rezultatīvie rādītāji 

1. 2009.gada 5 atklātajos projektu konkursos iesniegti 425 projektu iesniegumi  

programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. 

2. Notikušas 11 iesniegto projektu izvērtēšanas sēdes, kurās apstiprināti 107 projekti. 

3. Nodrošinātas starptautiskās apmācības 33 jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

4. Noorganizētas 55 nacionālās apmācības un semināri, kuros dalību ņēmuši 1333 

jaunieši, jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, pedagogi u.c. jaunatnes jomā 
strādājošie. 

5. 33 dalībnieki nosūtīti uz starptautiskām apmācībām. 

6. Akreditētas 20 brīvprātīgā darba organizācijas. 

7. Nodrošināta apstiprināto projektu uzraudzība, organizējot 15 izbraukuma vizītes. 

8. Veiktas 139 projektu gala atskaišu izvērtēšanas. 

 
Annas Lindes fonda Nacionālā tīkla darbības nodrošināšana 
Izpildītājs – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

Līdzekļu saņēmējs – Latvijas jaunieši, jauniešu organizācijas, organizācijas un institūcijas, 

kas tieši veic darbu ar jaunatni, jaunatnes politikas veidotāji un īstenotāji, pašvaldības.   

Galvenās aktivitātes – Annas Lindes fonda Latvijas tīkla kopēja pasākuma organizēšana Rīgā 
un reģionos-EiroMed nedēļas ietvaros. Simulācijas spēles izstrāde par starpkultūru situāciju 

Vidusjūras reģiona valstīs, tās izplatīšana Latvijas skolās un augstākās izglītības iestādēs. 

Mērķauditorijas izpratnes radīšana par Vidusjūras reģionu.  

 

Rezultatīvie rādītāji 
1. Annas Lindes fonda nacionālais tīkls paplašinājies līdz 25 dalīborganizācijām. 

2. Notikušas 4 Annas Lindes fonda nacionālā tīkla tikšanās. 

3. Sniegtas 18 konsultācijas organizācijām par Annas Lindes fondu un iespējām tajā 
iesaistīties. 

4. Organizēta starpkultūru nedēļa „Otrpus Vidusjurai” (20.-30.novembris), kuras laikā notika 

24 pasākumi 9 vietās Latvijā (diskusijas, valodu lekcijas, tikšanās ar ekspertiem, izstādes, 

filmu vakari, koncerti, dzejas lasījumi). 

 

Eiropas dienasgrāmatas projekta īstenošana 
Izpildītājs – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

Līdzekļu saņēmējs – Vidēji 25 000 Latvijas skolēni   

Galvenās aktivitātes – Informācijas sagatavošana dienasgrāmatu saturiskajai daļai. 

Mērķauditorijas informēšana par iespējām saņemt dienasgrāmatas.  

 

Rezultatīvie rādītāji 
Nodrošināta Eiropas dienasgrāmatu informatīvās sadaļas sagatavošana un 25 000 

dienasgrāmatu izplatīšana Latvijas skolām.   
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2.8. Būtiskākie pakalpojumi (maksas, bezmaksas, adresēti personai, 

personu lokam, sabiedrībai kopumā), uzlabojumi pakalpojumu 

pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā. 
2.8.1. starpiestāžu pakalpojumi, kuri ir saistīti ar iestāžu savstarpējo 

sadarbību noteiktu valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu 

veikšanā vai kuru rezultāts ir nepieciešams tikai citas iestādes 

funkciju vai uzdevumu izpildei vai tās pakalpojumu 

nodrošināšanai 
NA 

 

2.8.2. kompercpakalpojumi, kuri neizriet no iestādes valsts pārvaldes 

funkcijām vai uzdevumiem un kuri sabiedrībai ir pieejami brīvā 
tirgus apstākļos, un kurus sniedz uz komerciāliem pamatiem par 

samaksu. 
NA 

 

2.8.3. publiskie pakalpojumi, kuri noteikti normatīvajos aktos, vai no 

tiem izrietošie materiālie vai nemateriālie labumi, ko iestāde vai 

privātpersona, kas īsteno valsts pārvaldes uzdevumus, sniedz 

privātpersonai saistībā ar tās kompetencē esošu publiskās 

pārvaldes funkciju vai uzdevumu izpildi 
NA 

 

2.9. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu 

2.9.1. Politikas un darbības rezultātu izpildes analīze, kas raksturo katrā 
no darbības virzieniem noteikto mērķu sasniegšanas pakāpi 

 

-Lai nodrošinātu programmas „Jaunatne darbībā” projektu administrēšanu 2009.gadā 
aģentūra organizēja 5 projektu konkursus, kuros tika iesniegti un izvērtēti 425 projektu 

iesniegumi., t.sk.: 

• 95 „Jauniešu apmaiņas” projektu iesniegumi; 

• 57 „Eiropas brīvprātīgais darbs” projektu iesniegumi; 

• 207 „Jaunatnes iniciatīvas” projektu iesniegumi; 

• 9 „Jauniešu demokrātijas projekti” projektu iesniegumi; 

• 28 „Jaunatne pasaulē” projektu iesniegumi;  

• 21 „Apmācības un sadarbības tīkla veidošana” projektu iesniegumi; 

• 8 „Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projektu iesniegumi. 

 Balstoties uz projektu iesniegumu atbilstības un kvalitātes kritēriju izvērtējumu, kā arī 
ņemot vērā pieejamo finansējumu, tika apstiprināti 107 projekti, t.sk.: 

• 26 „Jauniešu apmaiņas” projektu iesniegumi; 

• 28 „Eiropas brīvprātīgais darbs” projektu iesniegumi; 

• 33„Jaunatnes iniciatīvas” projektu iesniegumi; 

• 8 „Jaunatne pasaulē” projektu iesniegumi; 

• 7 „Apmācības un sadarbības tīkla veidošana” projektu iesniegumi; 

• 3 „Jauniešu demokrātijas” projektu iesniegumi; 

• 2 „Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu iesniegumi. 
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Lai veiktu īstenoto projektu uzraudzību un pārbaudi, tika organizētas 15 izbraukuma vizītes 

un 29 audita vizītes.  

 

2009.gadā aģentūra akreditēja 20 Eiropas Brīvprātīgā darba organizācijas, tādējādi ir 

paplašinājušās jauniešu iespējas iesaistīties šajā apakšprogrammā. 
 

-Lai nodrošinātu programmas „Jaunatne darbībā” lietotāju apmācību, 2009.gadā 
aģentūra organizēja 55 nacionāla līmeņa apmācības dažādām mērķa grupām, piemēram, 

cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, Eiropas brīvprātīgā darba 

brīvprātīgajiem, jauniešiem, kas līdz šim nav īstenojuši projektus, apstiprināto projektu 

koordinatoriem, skolotājiem utt. Kopā aģentūras organizētajās apmācībās piedalījušies 1333 

dalībnieki. Uz starptautiskām apmācībām aģentūra nosūtījusi 33 dalībniekus. 

 

2.9.2. mērķu sasniegšanu kavējošie un veicinošie faktori, kā arī 
secinājumi, kas pamato jaunā plānošanas cikla stratēģijā 
nosakāmo darbības virzienu un valsts budžeta programmu vai 

apakšprogrammu mērķus, rezultātus, prioritātes un svarīgākos 

uzdevumus 

 
Pētījumos par jauniešiem ir secināts, ka jauniešu līdzdalība Latvijā ir ļoti zema un lielākā daļa 

jauniešu nav iesaistīti sabiedriskajos procesos (Jauniešu sociālās un politiskās darbības izpēte. 

Aģentūrai jāpievērš īpaša uzmanība jauniešu mērķauditorijas uzrunāšanai un motivēšanai 

iesaistīties programmā, ir jāveido pārdomāta komunikāciju stratēģija, izmantojot jaunākos 

informācijas kanālus un rīkus. 

 

Ekonomiskā krīze ir smagi skārusi Latvijas jauniešus, Latvijā ir otrais augstākais bezdarba 

līmenis jauniešu vidū Eiropā. Jauniešu bezdarbs ir divas reizes augstāks par vidējo bezdarba 

līmeni. Aģentūra noteiks jauniešus bezdarbniekus kā 2010.gada prioritāro mērķa grupu un 

veiks pasākumus, lai palielinātu šo jauniešu iesaistīšanos programmā „Jaunatne darbībā”. 

 

2009.gadā programmas „Jaunatne darbībā” nacionālā prioritāte bija jaunieši slēgtajās 

institūcijās (bērnu namos un cietumos). Lai arī tika īstenoti pasākumi šo institūciju pārstāvju 

un jauniešu iesaistīšanai (piemēram, gandrīz visu Latvijas cietumu un vairāku bērnu namu 

pārstāvji piedalījās aģentūras apmācībās par neformālās izglītības izmantošanu darbā ar 

jauniešiem ar ierobežotām iespējām), mērķa grupas iesniegto projektu skaits bija neliels, ko 

var skaidrot ar institūciju inertumu pieņemt ko jaunu. 2010.gadā ir plānots turpināt strādāt ar 

šo mērķa grupu, īpaši izglītojot institūciju pārstāvjus par neformālās izglītības iespējām darbā 
ar jauniešiem. 

 

Programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanā salīdzinoši maz iesaistās krievu jaunieši. 

Arī pētījumi parāda, ka krievu tautības jaunieši ir skeptiskāk noskaņoti pret dažādiem 

ieguvumiem, iesaistoties nevalstiskajās organizācijas, un biedrību sabiedrisko lietderīgumu 

(Jauniešu sociālās un politiskās darbības izpēte Latvijā, Rīga, 2007). Lai veicinātu krievu 

tautības jauniešu lielāku iesaistīšanos programmā „Jaunatne darbībā”, krievu jaunieši tiks 

izvirzīti kā programmas Latvijas nacionālā prioritāte 2010.gadā, un ir plānots izstrādāt 
informatīvos materiālus krievu valodā, organizēt un atbalstīt apmācības krievu valodā. 

 

2.9.3. piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas optimizēšanas pasākumi 

un to rezultāti 
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Līdzekļu optimizēšanai tika veikti vairāki pasākumi: 

1.      Panākta vienošanās ar SIA „REATON” par telpu nomas un komunālo izdevumu 

samazināšanu; 

2.      Tāpat tika strādāts arī pie izdevumu samazināšanas un kontroles sistēmas ieviešanas 

TCP un EVS semināriem; 

3.      Samazināti reprezentācijas izdevumi (bukleti u.c. reklāmas materiāli). 

 

2.9.4. cita informācija 
NA 

 

2.10. pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 

efektīvas darbības nodrošināšanai (piemēram, iekšējā kontrole, 

kvalitātes vadība, iekšējais audits, riska vadība, iespējamās 

korupcijas novēršana), kā arī informācija par veiktajām 

strukturālajām reformām un reorganizācijām. 
  

Saskaņā ar 16.12.2008. Bērnu un ģimenes lietu ministra rezolūciju un pamatojoties uz EK 

norādījumiem, kas atrunāti aģentūrai juridiski saistošajā dokumentā „Vadlīnijas nacionālajām 

aģentūrām, kuras īsteno programmu „Jaunatne darbībā”” un EK izvirzītajām prasībām pēc 

aģentūras iesniegtās sākuma deklarācijas „Ex-ante declaration” izvērtēšanas, lai aģentūrā 
nodrošinātu efektīvu iekšējās kontroles sistēmu, tika izdots aģentūras 30.03.2009. rīkojums 

Nr.4-6-15 „Par izmaiņām valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” 

struktūrā”, izveidojot pārvaldes vecākā referenta amata vietu, kura pienākumos ir iekšējo 

auditu veikšana aģentūrā. Iekšējais auditors darbu uzsācis ar 05.05.2009.  

  

Ar 18.12.2009. LR Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) rīkojumu Nr.522 „Par 

izglītības un zinātnes ministrijas iekšējā audita sistēmu” noteikts, ka valsts aģentūrā 
„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” darbojas viens auditors un, ka ministrijas 

Iekšējā audita nodaļai, īstenojot metodisko vadību ir tiesības iepazīties ar ministrijas padotībā 
esošo iestāžu audita rīcībā esošajiem dokumentiem.  

  

Sakarā ar to, ka 01.07.2009. tika likvidēta Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu 

ministrija, un aģentūra tika pārcelta Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā, Valsts 

kontrole, sakarā ar pārraudzības maiņu, 2009.gada nogalē aģentūrā veica revīziju.  

 

Iekšējā audita 2009.gada darbības plāna ietvaros bez audita vides noteikšanas, t.i., auditējamo 

sistēmu identifikācijas, risku apzināšanas un iekšējā audita ilgtermiņa, stratēģiskā un gada 

plānu izstrādes u.c. uzdevumiem, tika veikts kvalitātes vadības sistēmas audits. 

 

Tā kā aģentūrā kopš 2007.gada ieviesta ISO kvalitātes vadības sistēma, 2009. gada laikā 
veikts arī ārējais kvalitātes auditoru DNV Certification OY/AB audits, saglabājot Vadības 

sistēmas sertifikātu.  

  

Aģentūras kvalitātes vadības sistēma ar 23 procesiem praktiski aptver visas aģentūras 

darbības funkciju aprakstu un shēmu veidā. Līdz ar to pārskata periodā veiktā KVS iekšējā 
audita rezultāti diezgan pārliecinoši raksturoja aģentūras kopējo iekšējās kontroles sistēmu. Tā 
kā projektu administrēšana ir aģentūras pamatdarbība, KVS iekšējais audits tika veikts 

padziļināti specializējoties projektu administrēšanas pārbaudē un saistītu iekšējo un ārējo 

normatīvo dokumentu ievērošanā, lai nodrošinātu gan likumīgu, gan efektīvu Eiropas 

Savienības piešķirto līdzekļu vadību un izlietojumu.  
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 Iekšējā audita rezultātā secināts, ka iekšējās kontroles sistēma aģentūrā ir ieviesta un darbojas 

apmierinoši, bet periodiski, mainoties likumdošanai un EK vadlīniju noteikumiem, 

nepieciešama preventīvu un korektīvu darbību īstenošana, iekšējo normatīvo dokumentu 

aktualizēšana, saskaņojot savstarpēji saistītus dokumentus, atsevišķu funkciju un darbību 

nodalīšana, kā arī regulāra sekošana noteikto izpildes termiņu ievērošanai. 

  

Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši Iekšējā audita likumam ticis sniegts iekšējā audita 

2009.gada darbības pārskats, atspoguļojot iekšējā audita darbības rādītājus un attīstību, kā arī 
informāciju par iekšējā audita rezultātā sniegto ieteikumu izpildi. 

 

3. Personāls 
 

Pēc stāvokļa uz 2009.gada 31.decembri aģentūrā strādāja 14 nodarbinātie t.sk. 9 ierēdņi un 5 

darbinieki. 2009.gada beigās 14 nodarbinātajiem bija augstākā izglītība, t.sk. 6 

nodarbinātajiem bija iegūts maģistra grāds. Aģentūrā strādāja 12 sievietes un 2 vīrieši. 

Aģentūras nodarbināto sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām bija šāds:  

8 nodarbinātajiem vecums bija līdz 30 gadiem (6 sievietes un 2 vīrieši); 

3 nodarbinātajiem vecums bija robežā no 31 gada līdz 40 gadiem (3 sievietes); 

1 nodarbinātajam vecums bija robežā no 41 gada līdz 50 gadiem (1 sieviete); 

2 nodarbinātajiem vecums bija robežā no 51 gada līdz 60 gadiem (2 sievietes). 

 

Vidējais nodarbināto vecums ir 33 gadi. 2009.gadā aģentūra ierēdņa amatā iecēla 3 ierēdņus, 

savukārt darba tiesiskās attiecības tika nodibinātas ar 2 darbiniekiem. 2009.gadā ir vērojama 

maza personāla mainība – aģentūra valsts civildienesta attiecības izbeidza ar 1 ierēdni un 

darba tiesiskās attiecības izbeidza ar 1 darbinieku.  

 

Kvalitatīvas aģentūras darbības nodrošināšanai ir nepieciešami kompetenti un profesionāli 
darbinieki. Viens no efektīvas aģentūras darbības uzlabošanas pamatprincipiem ir nodarbināto 

motivēšana kvalifikācijas celšanai un izglītības līmeņa paaugstināšanai. Aģentūra ir 

apmaksājusi nodarbinātajiem kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus. Nodarbinātie 

apmeklēja IK „Juridiskais birojs SA” rīkoto semināru „Darba samaksas samazināšana”  

 

Kompetences paaugstināšanas nolūkos aģentūras nodarbinātie ir piedalījušies Nacionālo 

aģentūru darbinieku apmācībā par Jauniešu iniciatīvas projektiem, un Jauniešu apmaiņas 

projektiem, kā arī piedalījušies Eiropas Komisijas rīkotajās Eiropas Savienības neformālās 

izglītības programmas „Jaunatne darbībā” jauno darbinieku apmācībās. Nodarbinātie ir 

piedalījušies EURODESK starptautiskajās apmācībās, kā arī Eiropas Komisijas un Salto 

informācijas Resursu centa starptautiskajās apmācībās. Kopumā mācību braucienos un 

ārvalstu komandējumos ārpus Latvijas 2009.gadā devās 7 nodarbinātie.  

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai 
 

- Lai nodrošinātu programmas „Jaunatne darbībā”, Eiropas jaunatnes portāla un 

Eiropas jaunatnes informatīvā tīkla „Eurodesk” atpazīstamību, aģentūra organizējusi 44 

informatīvos pasākumus gan Rīgā, gan reģionos. Pasākumu mērķis bija iepazīstināt 
potenciālo mērķauditoriju ar iespējām piedalīties programmā „Jaunatne darbībā” un dažādās 

starptautiskās aktivitātēs, kā arī atklāt Eurodesk piedāvāto informācijas klāstu. Informatīvajos 

pasākumos kopumā piedalījās 1860 jaunieši, jaunatnes darbinieki, pedagogi un citas 
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ieinteresētās personas. 1 pasākums tika organizēts pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kurā 
piedalījās 88 dalībnieki. Tika organizēti 3 pasākumi krievvalodīgiem jauniešiem, kuros tika 

informēti 127 dalībnieki, savukārt jauniešiem ar ierobežotām iespējām tika organizēti 4 

pasākumi, kuros piedalījās 103 dalībnieki.  

 

2009.gadā aģentūra uzturēja līgumus ar 15 reģionālajiem koordinatoriem. Reģionālie 

koordinatori nodrošina programmas „Jaunatne darbībā” atpazīstamību reģionos, kā arī sniedz 

Eurodesk atbildes jauniešiem. 

 

Sadarbībā ar reģionālajiem koordinatoriem tika rīkoti 18 pasākumi Latvijas reģionos, kuros 

piedalījās 540 dalībnieki. Aģentūra ieviesa jaunu reģionālo koordinatoru atskaišu sistēmu, 

lūdzot sniegt datus par visiem pasākumiem, kur tiek minēta informācija par programmu 

„Jaunatne darbībā” un Eurodesk. Reģionos notikuši 83 dažādu organizāciju rīkoti pasākumi 

par dažādām tēmām, kur reģionālie koordinatori un snieguši informāciju arī par programmu 

„Jaunatne darbībā” un Eurodesk. 

 

- Lai nodrošinātu programmas „Jaunatne darbībā” pieejamību mērķauditorijai, kā arī 
tās piedāvāto iespēju popularizēšanu, aģentūra izstrādājusi 15 dažāda veida informatīvos 

materiālus drukātā veidā projektu īstenotājiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem 

interesentiem: 3 žurnāla „Jaunatne” numuri, informatīvs materiāls par Eiropas Brīvprātīgo 

darbu, par Jauniešu apmaiņu projektiem, Jauniešu iniciatīvas projektiem.  

 

Izstrādāts arī informatīvs vispārīgs materiāls par Eurodesk informācijas tīklu Eurodesk. 

Izmantojot Eurodesk tīkla sniegtās iespējas, 480 jaunieši uzdevuši savus jautājumus un 

saņēmuši aģentūras atbildes. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 4.decembra instrukciju Nr.7 „Kārtība, kādā valsts 

institūcijas ievieto informāciju internetā” aģentūras mājas lapas adrese ir 

http://www.jaunatne.gov.lv. Tās mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību par aģentūru, 

Eurodesk, programmu „Jaunatne darbībā”, tās struktūru, kā arī par jauniešiem aktuāliem 

jaunumiem - aktivitātēm programmas ietvaros un citām iespējām. Aģentūras interneta mājas 

lapā informācija tika pastāvīgi aktualizēta, tika ievietots 141 partneru piedāvājums 

potenciālajiem projektu iesniedzējiem, tika ievietotas 10 informatīvās ziņas mēnesī par 

programmu „Jaunatne darbībā” un Eurodesk. Mājas lapu mēnesī apmeklēja apmēram 3500 

interesentu. Aģentūras mājas lapā www.jaunatne.gov.lv ievietoti šādi latviešu valodā tulkoti 

materiāli: „Making waves” („Radīt viļņus”), „Village international rural youth projects”  

(„Pasaule laukos”); „No offence” („Neizskaidrot”), „Neformālās izglītības metodes”, 

„Skaidrojošā vārdnīca projektu iesniedzējiem”. Ik mēnesi tika izsūtīta elektroniskā ziņu lapa 

2838 abonentiem.  

 

4.2. pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar 

valsts iestādes darba kvalitāti un to rezultāti 
Lai iegūtu atsauksmes par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) un ES 

neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” darbu 2008.gada otrā pusgada līdz 

2009.gada beigām aģentūra lūdza respondentus atbildēt uz jautājumiem gan rakstiskā, gan 

elektroniskā veidā, izplatot izvērtējuma anketu aģentūras telpās (Teātra iela 3), kā arī mājas 

lapā www.jaunatne.gov.lv. Izvērtējuma anketas kopā aizpildīja un savu viedokli izteica 102 

respondenti, no tiem 74 sievietes un 28 vīrieši. Anketu aizpildīja 63 cilvēki vecumā no 18-25 

gadiem, 18 vecumā no 26-30 gadiem un 21 respondents 31 un vairāk gadu vecs. Lielākā daļa, 

75 respondenti pārstāv kādu organizāciju. No visiem respondentiem 41 dzīvo Rīgā, 61 citās 

Latvijas pilsētās un novados.  
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Lielāka daļa respondentu 2008.gada otrajā pusgadā vai 2009.gadā piedalījušies kādā no 

programma „Jaunatne darbībā” projektiem. Kā populārākie projektu veidi, kuros piedalījās 

aptaujātie, tika atzīmēti jauniešu apmaiņas un Eiropas Brīvprātīgais darbs. Dalība projektos 

aptaujātajiem palīdzējusi palielināt kontaktu loku un iepazīt citu valstu kultūru, attīstīt 
profesionālās un personīgās iemaņas darbam komandā un projektu veidošanā, kā arī iegūt 
skaidrāku priekšstatu par neformālo izglītību. Visgrūtāk aptaujātajiem, īstenojot projektu, 

šķiet detalizēta budžeta un tāmes sastādīšana, vienlīdz sarežģīta ir arī finanšu atskaites 

sagatavošana un Eiropas dimensijas aspekta aprakstīšana. Turpretī visvieglākā 
respondentiem liekas saturiskās atskaites sagatavošana un juridiskā pārstāvja atrašana. 

 

15 personas no visiem respondentiem atzīmējuši, ka nav iesaistījušies projektu īstenošanā 
programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros, un kā galvenie iemesli tam minēti: zināšanu 

trūkums par neformālo izglītību un projektu veidošanu (5 respondenti), nav izpildītas saistības 

ar JSPA (3 respondenti), organizācijai trūkst cilvēkresursu (2 respondenti). Turpretī vienai no 

organizācijām trūkst finansiālo resursu, lai iesaistītos projektu īstenošanā.  
 

Vairākums respondentu pirmo informāciju par programmu „Jaunatne darbībā” iegūst no 

draugiem, daļa - izmantojot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapu, bet 

neliela daļa par programmu uzzina skolā, universitātē vai no darba kolēģiem. Atbildot uz 

jautājumu par JSPA mājas lapu, respondenti norāda, ka sev nepieciešamo informāciju var 

atrast 62%, ne vienmēr to atrod 28% aptaujāto, turpretī tikai 9% aptaujāto vispār neizmanto 

JSPA mājas lapu. 

 

Lielākā daļa respondentu kopumā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbību 

vērtē kā labu vai pat ļoti labu, norādot, ka aģentūra ir profesionāla, pretimnākoša, ieinteresēta 

un uzticama. 

 

Vairāk kā puse respondentu piedalījušies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

rīkotajās vietēja mēroga apmācībās Latvijā, norādot, ka dalība apmācībās palīdzējusi izveidot 

kontaktus ar citām organizācijām vai izstrādāt un īstenot projektu programmā „Jaunatne 

darbībā”. Lielāka daļa respondentu atzina, ka vēlētos piedalīties kādā no Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūras rīkotajām apmācībām, turklāt par vienalga kādu tēmu vai 

saistītu ar projekta rakstīšanu. 

 

Pozitīvs rādītājs ir aptaujāto sniegtās atbildes par konsultēšanos, kuru izmantojuši 80% 

respondentu, visbiežāk lietojot e-pastu vai tālruni, bet puse no respondentiem konsultējas 

personīgi, apmeklējot JSPA darbinieku. Konsultācijas respondenti visbiežāk izmantojuši 

pirms projekta iesniegšanas (59%), projekta īstenošanas laikā (47%), kā arī pirms gala 

atskaites iesniegšanas (39%). Interesanti, ka 82 respondenti atbildējuši, ka konsultējas visos 

projekta posmos. 

 

Programmas „Jaunatne darbībā” vadlīnijas un JSPA veidotie materiāli ir tie informatīvie 

materiāli, kurus visbiežāk izmanto respondenti projekta sagatavošanas un īstenošanas laikā. 
Papildus tiek izmantoti ar Salto-Youth resursu centru veidotie materiāli. 
 

Kopumā respondenti ir apmierināti ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un 

programmas „Jaunatne darbībā” darbu laika periodā no 2008. gada jūlija līdz 2009. gada 

decembrim. 
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4.3. sadarbība ar nevalstisko sektoru 

 
Aģentūra savā darbībā sadarbojas ar nevalstisko sektoru. Biedrību un nodibinājumu pārstāvji 

sniedz ieguldījumu projektu izvērtēšanā, darbojoties projektu izvērtēšanas komisijās. 

Aģentūra sadarbojas ar reģionālajiem koordinatoriem, kas darbojas biedrībās, reģionālie 

koordinatori sniedz informāciju par programmu „Jaunatne darbībā” un Eurodesk tīkla 

informāciju, konsultē jauniešus, piedalās informatīvajos pasākumos, organizē apmācības. 

 

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

5.1. iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 
 

2009.gadā Latvijas nacionālā prioritāte programmā „Jaunatne darbībā” bija jaunieši, kas dzīvo 

slēgtajās institūcijās (bērnu namos, cietumos). 2009.gadā tika uzsākts darbs pie šīs 

mērķauditorijas, tomēr projektu skaits bija neliels. Aģentūra saglabās šo prioritāti arī 
2010.gadā, iekļaujot tajā arī jauniešus, kas mācās internātskolās, un turpinās īstenot 

pasākumus, lai uzrunātu šo institūciju jauniešus un atbildīgos pārstāvjus. 

 

2010. gadā paredzama tālāka Annas Lindes EuroMed fonda starpkultūru dialogam 

organizāciju tīkla attīstība, kā arī aktīvāka fonda pārstāvniecība, kas cieši saistīta ar tālāko 

fonda attīstību starptautiskā līmenī.  
 

5.2. nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 
Lai veicinātu jauniešu aktīvu līdzdalību programmā „Jaunatne darbībā”, paaugstinātu projektu 

realizācijas kvalitāti, motivētu aģentūras organizēto apmācību dalībniekus izstrādāt un īstenot 

programmas „Jaunatne darbībā” projektus, iesaistot arī jauniešus ar ierobežotām iespējām, 

aģentūra plāno veikt šādas aktivitātes:   

• turpināt nodrošināt Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne 

darbībā”, Eiropas jaunatnes informatīvā tīkla „Eurodesk” un Eiropas jaunatnes portāla 

atpazīstamību un mērķauditorijas informēšanu; 

• paplašināt JSPA reģionālo koordinatoru loku Latvijas novados; 

• nodrošināt programmas „Jaunatne darbībā” projektu dzīves cikla administrēšanu 

atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām un projektu administrēšanas kārtībai;   

• turpināt fonda 2008.gadā uzsāktā „Generation Europe” fondu organizētā projekta 

„Eiropas dienasgrāmatas” īstenošanu, kas paredz skolēnu dienasgrāmatu sagatavošanu 

un izdošanu. Projekta ietvaros aģentūra nodrošina dienasgrāmatu tekstu tulkojumu, 

pielāgo tekstus nacionālajai situācijai, pārskata tekstu gala versijas un koordinē skolu 

dienasgrāmatu pasūtījumus;  

• turpināt dokumentu reģistrācijas un darbu plūsmu vadības programmas “OPTIMA-

WorkFlow” ieviešanu, testēšanu un pilnveidošanu. 

• organizēt potenciālai mērķauditorijai informatīvus un izglītojošus pasākumus par 

programmu „Jaunatne darbībā” un apmācības par programmas „Jaunatne darbībā” 

projektu īstenošanu; 

• uzturēt un pilnveidot aģentūras interneta mājas lapu, regulāri ievietojot informāciju un 

atjaunojot datus; 

• organizēt programmas „Jaunatne darbībā ” projektu dalībnieku nosūtīšanu uz dažādām 

apmācību un sadarbības aktivitātēm, nacionālo aģentūru tīkla un nacionāla līmeņa 

apmācībām; 

• administrēt programmas „Jaunatne darbībā” projektus, regulāri sniedzot konsultācijas 

potenciālajiem projektu iesniedzējiem, kontrolējot apstiprināto projektu izpildes gaitu 

un rezultātus, veicot projektu finanšu auditu.      
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5.3. nākamā gadā plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

 
2010.gadā nav plānoti sadarbības projekti vai pētījumi 

 

5.4. iestādes finanšu saistības 

 
Lai īstenotu programmu „Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma 

„Jaunatne darbībā” 2007.-2013.gadam” aģentūrai ir ilgtermiņa finanšu saistības pret Eiropas 

Komisiju par ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu izlietojumu. 
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1. Tabula „Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra” 2009.gada 1.pusgada finansējums un tā izlietojums”. 
 

2009.gada 1.pusgada aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance latos) 

Nr.p.k. Rādītāji  

1. Aktīvi: 2087901 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 28262 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 2059639 

2. Pasīvi: 2087901 

2.1. Pašu kapitāls 802677 

2.2. Kreditori 1285224 

2009.gada 1.pusgada ieņēmumi un to izlietojums (latos) 

Nr.p.k. Rādītāji Apstiprināts likumā Izpilde  

(naudas plūsma) 

1. Ieņēmumi (kopā) 362637 365209 

1.1. Dotācijas no vispārējiem 

ieņēmumiem 

69121 69121 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi 

ieņēmumi 

0 0 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 

iestādes ieņēmumos 

293516 296088 

2. Izdevumi (kopā) 639423 607692 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 635898 604167 

2.1.1. Atalgojumi 69926 69926 

2.1.2. Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla 

rakstura pabalsti un 

kompensācijas 

18209 18209 

2.1.3. Komandējumu un dienesta 

braucienu izdevumi 

3689 

 

3322 

2.1.4. Pakalpojumu apmaksa 99840 84964 

2.1.5. Materiālu, energoresursu, 

ūdens un inventāra iegāde 

 

1808 470 

2.1.6. Subsīdijas un dotācijas 442426 427276 

2.2. Izdevumi un kapitālieguldījumi 3525 3525 
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2. Tabula „Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra” 2009.gada 2.pusgada finansējums un tā izlietojums”. 
 

 

2009.gada 2.pusgada aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance latos) 

Nr.p.k. Rādītāji  

1. Aktīvi: 2149210 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 26186 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 2123024 

2. Pasīvi: 2149210 

2.1. Pašu kapitāls 818611 

2.2. Kreditori 1330599 

2009.gada 2.pusgada ieņēmumi un to izlietojums (latos) 

Nr.p.k. Rādītāji Apstiprināts likumā Izpilde  

(naudas plūsma) 

1. Ieņēmumi (kopā) 1213520 1801927 

1.1. Dotācijas no vispārējiem 

ieņēmumiem 

65609 65609 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi 

ieņēmumi 

5000 0 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 

iestādes ieņēmumos 

1142911 1736318 

2. Izdevumi (kopā) 2171508 671773 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 2169133 669398 

2.1.1. Atalgojumi 85938 69602 

2.1.2. Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla 

rakstura pabalsti un 

kompensācijas 

28835 26821 

2.1.3. Komandējumu un dienesta 

braucienu izdevumi 

9932 

 

6323 

2.1.4. Pakalpojumu apmaksa 180902 80041 

2.1.5. Materiālu, energoresursu, 

ūdens un inventāra iegāde 

 

4850 3668 

2.1.6. Subsīdijas un dotācijas 1858666 482943 

2.1.7. Valsts budžeta transferti, 

dotācijas, mērķdotācijas 

pašvaldībām uzturēšanas 

izdevumiem, kārtējie 

maksājumi EK budžetā 

10 0 

2.2. Izdevumi un kapitālieguldījumi 2375 2375 
 

 

Gatavotāji: 
Rudzīte 67358068 

Planāre 67358072 

Grimze 67358065  

Trubiņa 67358071 


