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1. Pamatinformācija 

 

1.1. V/a „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.  
 

2010.gadā aģentūras struktūra sastāv no aģentūras direktora, Eiropas Savienības 
programmu daļas, Finanšu un grāmatvedības daļas, Komunikāciju daļas, kā arī no 
juriskonsulta, pārvaldes vecākā referenta un 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. 

 

1.2. Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām ir atbildīga v/a 

„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. V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” darbības virzieni un mērķi, 

kā arī īstenotās budžeta programmas (apakšprogrammas) 
 
Aģentūras mērķi ir: 

• nodrošināt Latvijas jauniešu integrāciju Eiropā, sadarbojoties ar ārvalstu 
starptautiskajām organizācijām izglītības un jaunatnes jomās; 
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• veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, īstenojot jaunatnes Eiropas informācijas un 
neformālās izglītības programmas Latvijā. 

 
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. 

 

2010. gadā valsts aģentūra ”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” īsteno divas 
apakšprogrammas 70.10.00. „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” un 
70.09.00.„Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma „Jaunatne darbībā” 
2007. - 2013. gadam” programmā 70.00.00. „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu 
projektu un pasākumu īstenošana”. 

 

1.4. Pārskatā gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

 
Aģentūras 2010.gadā galvenie uzdevumi ir: 

• Nodrošināt programmas „Jaunatne darbībā” projektu dzīves ciklu atbilstoši Eiropas 
Komisijas vadlīnijām un administrēt projektus. 

• Organizēt informatīvos pasākumus, lai informētu programmas „Jaunatne darbībā” 
mērķauditoriju par iesaistīšanās iespējām programmā, kā arī Eurodesk un Eiropas 
Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām. 

• Izstrādāt un publicēt aģentūras tīmekļa vietnē elektroniski pieejamo informatīvo un 
metodisko materiālus potenciālajiem un esošajiem projektu īstenotājiem. 

• Ievietot programmas un Eurodesk informāciju aģentūras tīmekļa vietnē. 
• Organizēt nacionālos apmācību seminārus. 
• Nodrošināt iespēju jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem piedalīties starptautiskās 

apmācībās, izsludinot konkursus 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. 
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2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 

 

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

Aģentūrai 2010.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” 2010.gada finansējums un tā izlietojums”. 
 

2010. gadā aģentūras valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzekļu ieņēmumi un to izlietojums ir sekojošs: 
 

Apakšprogrammas 70.10.00. „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” plānotais 
finansējums izdevumiem 2010.gadā ir 318 tūkst. lati, faktiskā izpilde – 224 tūkst. lati. 
Apakšprogrammas finansējums veidojas no diviem finansējuma avotiem: 

1. Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem un pašu ieņēmumiem, kuras plānotais 
finansējums izdevumiem 2010.gadā ir 115 tūkst. lati, faktiskā izpilde – 110 tūkst. lati. 

2. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kuru plānotais finansējums izdevumiem 
2010.gadā ir 203 tūkst. lati, faktiskā izpilde – 114 tūkst.lati.  

Apakšprogrammas 70.09.00 „Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības 
programma „Jaunatne darbībā” 2007.-2013.gadam” plānotais finansējums izdevumiem 
2010.gadā ir 2 758 tūkst. lati, faktiskā izpilde – 1 065 tūkst. lati.  

Apakšprogrammas finansējums veidojas no aģentūras un Eiropas Komisijas noslēgto 
Finanšu līgumu ietvaros saņemtā finansējuma kopsummas. Katra Finanšu līguma darbības 
laiks ir trīs gadi. 2010.gadā aģentūrai ar Eiropas Komisiju ir noslēgti četri Finanšu līgumi: 

1. 2007.gada Finanšu līgums, kura darbības laiks ir no 2007.gada janvāra līdz 2010.gada 
decembrim; 

2. 2008.gada Finanšu līgums, kura darbības laiks ir no 2008.gada janvāra līdz 2011.gada 
decembrim; 

3. 2009.gada Finanšu līgums, kura darbības laiks ir no 2009.gada janvāra līdz 2012.gada 
decembrim; 

4. 2010.gada Finanšu līgums, kura darbības laiks ir no 2010.gada janvāra līdz 2013.gada 
decembrim. 

 
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (atbilstoši pakalpojumu veidiem), tai skaitā valsts un 
pašvaldību iestādēm, un to izlietojums. 
2010.gadā aģentūrai nav ieņēmumi no publiskajiem maksas pakalpojumiem. 
 
Aģentūras saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums. 
2010.gadā aģentūra nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus. 
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2.2. 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 70.10.00. „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” budžeta 
izdevumu izpilde pārskata periodā ir 224 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; 

5) nodrošināt Annas Lindes fonda Latvijas tīkla darbību, kā arī veicināt fonda 
atpazīstamību Latvijā; 

6) Īstenot Eiropas dienasgrāmatu projektu Latvijas izglītības iestādēs. 
 
Galvenās aktivitātes: 
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.  
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3) 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.  
 
4) 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.  

 
Apakšprogrammas 70.10.00 „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” rezultāti: 

1. Programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanā 2010.gada 12 mēnešos iesaistīti 
389 jaunieši ar ierobežotām iespējām, kas ir programmas prioritārā mērķauditorija.  

2. Notikuši 44 informatīvie pasākumi (4416 dalībnieki) par iesaistīšanās iespējām 
programmā, kā arī Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām. 

3. Apmēram 42000 jaunieši saņēmuši informāciju, izmantojot aģentūras tīmekļa vietnes 
piedāvātās iespējas.  

4. Katru mēnesi aģentūras tīmekļa vietnē ievietotas vidēji 22 jaunas ziņas.  
5. Sagatavotas un izsūtītas 12 elektroniskās Ziņu lapas 3338 abonentiem. 
6. Paplašinājies Annas Lindes fonda nacionālais tīkls līdz 35 dalīborganizācijām. 
7. Nodrošināta Eiropas Dienasgrāmatu informatīvās sadaļas sagatavošana un 26200 

dienasgrāmatu sagatavošana izplatīšanai Latvijas skolās 2010./2011.mācību gadam. 
8. Izstrādāti un publicēti, aģentūras tīmekļa vietnē elektroniski pieejami 15 informatīvie 

materiāli potenciālajiem un esošajiem projektu īstenotājiem. 
 

Apakšprogrammas 70.09.00.„Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma 
„Jaunatne darbībā” 2007.-2013.gadam” pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde 1065 
tūkst. latus.  

Apakšprogrammas darbības mērķi un rezultāti aprakstīti pārskata 2.3. sadaļā. 
 

2.3. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

 
Apakšprogramma 70.09.00.„Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības 

programma „Jaunatne darbībā” 2007.-2013.gadam” 

 
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. 
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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 – v/a „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 – v/a „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 
dzīvojošiem) aģentūras Sociālās iekļaušanas stratēģijas īstenošanas ietvaros un apmācību 
organizēšana pedagogiem par programmu „Jaunatne darbībā” un neformālo izglītību. 
  
Apakšprogrammas 70.09.00.„Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma 
„Jaunatne darbībā” 2007.-2013.gadam” rezultāti: 

1. 2010.gada 5 atklātos projektu konkursos iesniegti 313 projektu iesniegums 
programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. 

2. Notikušas 10 iesniegto projektu izvērtēšanas sēdes, kurās apstiprināti 119 projekti. 
3. Nodrošinātas 18 starptautiskās apmācības 25 jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem. 
4. Noorganizētas 63 nacionālās apmācības un semināri, kuros dalību ņēmuši 1342 

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

5. Akreditētas 35 brīvprātīgā darba organizācijas. 
6. Veiktas 103 projektu gala atskaišu izvērtēšanas. 
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2.4. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu 

 

2.4.1. Politikas un darbības rezultātu izpildes analīze, kas raksturo katrā no darbības 

virzieniem noteikto mērķu sasniegšanas pakāpi 
 

Lai nodrošinātu programmas „Jaunatne darbībā” projektu administrēšanu, 2010. gadā 
aģentūra organizēja 5 atklātos projektu konkursus, kuros tika iesniegti un izvērtēti 313 
projektu iesniegumi., t.sk.: 

• 56 „Jauniešu apmaiņas” projektu iesniegumi; 
• 141 „Jaunatnes iniciatīvas” projektu iesniegumi; 
• 13 „Jauniešu demokrātijas projekti” projektu iesniegumi; 
• 58 „Eiropas brīvprātīgais darbs” projektu iesniegumi; 
• 33 „Jaunatne pasaulē” projektu iesniegumi;  
• 10 „Apmācības un sadarbības tīkla veidošana” projektu iesniegumi; 
• 2 „Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projektu iesniegumi. 

 
Balstoties uz projektu iesniegumu atbilstības un kvalitātes kritēriju izvērtējumu, kā arī 

ņemot vērā pieejamo finansējumu, tika noslēgti līgumi par 116 projektu finansēšanu. 
• 21 „Jauniešu apmaiņas” projektu iesniegumi; 
• 38 „Eiropas brīvprātīgais darbs” projektu iesniegumi; 
• 39 „Jaunatnes iniciatīvas” projektu iesniegumi; 
• 8 „Jaunatne pasaulē” projektu iesniegumi; 
• 10 „Apmācības un sadarbības tīkla veidošana” projektu iesniegumi; 
• 5 „Jauniešu demokrātijas” projektu iesniegumi; 
• 3 „Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu iesniegumi. 

 
Lai veiktu īstenoto projektu uzraudzību un pārbaudi, tika organizētas 12 izbraukuma 

vizītes un 2 audita vizītes.  
 

2010. gadā aģentūra akreditēja 35 Eiropas Brīvprātīgā darba organizācijas, tādējādi ir 
paplašinājušās jauniešu iespējas iesaistīties šajā apakšprogrammā. 
 

Lai nodrošinātu programmas „Jaunatne darbībā” lietotāju apmācību, 2010.gadā 
aģentūra organizēja 31 nacionāla līmeņa un 1 starptautiska līmeņa apmācības dažādām mērķa 
grupām, piemēram, cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem ar mazākām iespējām, Eiropas 
brīvprātīgā darba brīvprātīgajiem, jauniešiem, kas līdz šim nav īstenojuši projektus, 
apstiprināto projektu koordinatoriem, skolotājiem, jauniešu atbalsta personām, bērnu un 
jauniešu centru darbiniekiem utt. Aģentūra rīkoja 21 apmācību Eiropas Brīvprātīgā darba 
programmā iesaistītajiem dalībniekiem. Kopā aģentūras organizētajās apmācībās piedalījušies 
1142 dalībnieki. Uz starptautiskām apmācībām aģentūra nosūtījusi 25 dalībniekus. 
 
2.4.2. 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 

 
Aģentūra kā programmas „Jaunatne darbībā” nacionālā aģentūra ir instruments 

Eiropas jaunatnes politikas īstenošanai Latvijā. Aģentūras citas īstenotās programmas 
papildina Atjaunotajā Eiropas sadarbības jaunatnes jomā ietvarā noteikto mērķu sasniegšanu – 
palielināt un radīt vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem izglītībā un darba tirgū un veicināt 
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aktīvu pilsonisko apziņu, sociālo iekļaušanu un jauniešu solidaritāti1. Kopš aģentūras izveides 
1999.gadā, tā ir uzkrājusi kompetenci par jaunatnes politiku Eiropā un Latvijā un veicina 
Eiropas jaunatnes politikas principu ieviešanu un ievērošanu Latvijā Aģentūra piedalās 
dažādās darba grupās, kur tā dod savu ieguldījumu Latvijas jaunatnes politikas veidošanā un 
īstenošanā.  
 

Aģentūras darbu atvieglo ciešā sadarbība starp programmas „Jaunatne darbībā” 
nacionālajām aģentūrām citās valstīs, piedaloties pieredzes un prakses apmaiņā, kas nodrošina 
kvalitatīvāku aģentūras darbu, atbilstoši programmas „Jaunatne darbībā” principiem. Šī 
sadarbība ļauj ātri iegūt nepieciešamo informāciju par jaunatnes politiku vai citiem aģentūrai 
svarīgiem jautājumiem citās valstīs. 
 

Aģentūra regulāri izvērtē savu darbu un izskata priekšlikumus savas darbības 
uzlabošanai. Katru gadu tiek veikta klientu apmierinātības aptauja, kurā ir iekļauti jautājumi 
gan par aģentūras darbu, gan īstenotajām programmām. 2010.gadā aģentūra veica 
konsultācijas ar mērķauditoriju par jauniešu apmācību vajadzībām. Aģentūra izstrādā un 
īsteno jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem atbilstošas apmācību programmas, izdod 
informatīvus un metodoloģiskus materiālus.  
 

Aģentūra izdod informatīvos materiālus, kas tiek izmantoti, lai informētu par 
programmu, neformālo izglītību un sniegtu metodiskos ieteikumus jaunatnes darbiniekiem un 
sociālajiem darbiniekiem par neformālās izglītības izmantošanu darbā ar jaunatni. Trīs reizes 
gadā aģentūra izdod žurnālu „Jaunatne”, kur ir apkopota projektu īstenotāju pieredze. 
Informatīvie un metodoloģiskie materiāli tiek veidoti atbilstoši mērķauditorijas vajadzībām. 
 

Aģentūras prioritāte sociālās iekļaušanas jomā atspoguļojas Programmas „Jaunatne 
darbībā” Latvijas nacionālās aģentūras Sociālās iekļaušanas stratēģijā. Stratēģija nosaka 
vairākas jauniešu grupas, kam pastāv šķēršļi viņu iekļaušanai sabiedrībā un programma 
„Jaunatne darbībā” tiek piedāvāta kā instruments, lai jaunieši, neskatoties uz šķēršļiem, varētu 
darboties kā aktīvi pilsoņi un izpaust savas intereses un vajadzības. 2010.gadā 20% 
programmas „Jaunatne darbībā” projektu dalībnieku bija jaunieši ar ierobežotām iespējām (% 
visvairāk jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistījās jauniešu iniciatīvu projektos – 67% no 
dalībniekiem). Aģentūra sadarbojas ar cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām 
iespējām, nodrošinot viņiem apmācības, informatīvu un metodoloģisku atbalstu. 
 

Aģentūras ārējā komunikācija tiek nodrošināta, izmantojot dažādus informācijas 
kanālus. Aģentūrai ir izveidota tīmekļa vietne www.jaunatne.gov.lv, kur jaunieši var iegūt 
informāciju par aģentūras īstenotajām programmām, iepazīties ar labās pieredzes piemēriem, 
iegūt informāciju par aģentūru un tās sniegtajiem pakalpojumiem. Lielais informācijas 
daudzums apgrūtina informācijas atrašanu, tomēr aģentūra pastāvīgi strādā, lai tīmekļa vietni 
uzlabotu un padarītu ērtāku un saprotamāku. 
 

Pēdējo gadu laikā viena no aģentūras prioritātēm ir sadarbība ar Vidusjūras reģiona 
valstīm. Aģentūra koordinē Annas Lindes dalīborganizāciju tīklu Latvijā, veicinot izpratni par 
Vidusjūras kultūrām, piedalās apmācību konceptu izstrādē.  
 

Aģentūras darbu stiprina aģentūras Eurodesk reģionālie koordinatori un aģentūras 
apmācītāji. 

                                                 
1 Council resolution of 27 November 2009 on a renewed framework for European cooperation in the youth field 
(2010-2018). 
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Aģentūras informācijas un darba rezultātu izplatīšanai ir izveidojies plašs sadarbības 

partneru tīkls informācijas izplatīšanai – jauniešu un studentu portāli, augstskolu mājas lapas, 
reģionālie masu mediji, Eiropas Komisijas pārstāvniecība. Aģentūra sadarbojas ar 
stratēģiskajiem partneriem – Europass, Euroguidance, EURES un Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā. 
 

Dažādu pasākumu rīkošanā aģentūra sadarbojas ar institūcijām, kas darbojas jaunatnes 
un neformālās izglītības jomā, piemēram, organizējot Eiropas jaunatnes nedēļu, e-prasmju 
nedēļu un informatīvos pasākumus.  
 

Sociālās iekļaušanas stratēģijas īstenošanā aģentūra sadarbojas ar dažādām 
institūcijām, kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, tai skaitā, Ieslodzījuma vietu 
pārvaldi, ieslodzījuma vietām, sociālajiem dienestiem, bērnu namiem un internātskolām, 
organizācijām, kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. 
 

 

2.5. 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 

 
Iekšējā kontrole aģentūrā tiek nodrošināta regulāri pilnveidojot iekšējās kontroles vidi, 

t.i., izstrādājot iekšējos normatīvos dokumentus, balstoties uz EK vadlīnijām un LR 
normatīvajiem dokumentiem, ieviešot kvalitātes vadības pārvaldības sistēmu aģentūrā, kā arī 
ievērojot iepriekšminēto dokumentu izpildi.  

 
Iekšējais auditors par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti var pārliecināties veicot 

iekšējos auditus atbilstoši gada plānam un pārbaudot ieteikumu ieviešanu. Iekšējās kontroles 
sistēmu raksturo korekciju nepieciešamības pakāpe, lai iekšējā kontroles sistēma varētu 
darboties apmierinoši. 

 
Iekšējā audita 2010.gada darbības plāna ietvaros bez audita vides noteikšanas, t.i., 

auditējamo sistēmu identifikācijas, risku apzināšanas un iekšējā audita stratēģiskā un gada 
plānu izstrādes u.c. uzdevumiem, tika veikti 4 iekšējie auditi (atbilstoši 14.07.2010. iekšējā 
audita gada plāna grozījumiem), veiktas audita ieteikumu izpildes pārbaudes, kā arī pēc 
iestādes vadītāja ierosinājuma sniegtas konsultācijas. 

 
Pārskata periodā aģentūrā visi 4 plānotie iekšējie auditi tikuši noslēgti, kuru rezultātā 

izteikti 32 ieteikumi, kā arī sniegtas konsultācijas, veiktas gan iekšējo, gan ārējo auditoru 
sniegto ziņojumu ieteikumu izpildes pārbaudes un citi uzdevumi. Veikto iekšējo auditu 
rezultātā sniegti 11 augstas, 16 vidējas prioritātes, un 5 zemas prioritātes ieteikumi. Pārskata 
periodā uz 30.12.2010. visi ieteikumi, kam iestājies ieteikumu ieviešanas termiņš tikuši 
ieviesti (izņemot, vienam ieteikumam ir pagarināts izpildes termiņš).  

 
2010.gadā veiktas 3 ieteikumu izpildes pārbaudes (viena iekšējā audita rezultātā netika 

sniegti ieteikumi). Iekšējo auditu veikšanai patērētas 109 dienas, ieteikumu ieviešanas 
uzraudzībai – 25 dienas, konsultāciju sniegšanai aptuveni 20 dienas. 

 
Atbilstoši aģentūras pamatdarbībai, pastiprināta uzmanība veltīta ES finansēto 

projektu administrēšanai aģentūrā atbilstoši iekšējiem normatīvajiem dokumentiem: 
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2010.gada „Eiropas Komisijas programmas „Jaunatne darbībā” vadlīnijām”, kā arī 
30.06.2009. kārtībai Nr.2 „Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne 
darbībā” projektu administrēšanas un izvērtēšanas kārtība”, kā arī atbilstoši 18.06.2007. 
kārtībai Nr.11 „Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” apmācību 
organizācijas kārtība”. 

 
Iekšējās kontroles sistēma aģentūrā ir ieviesta un darbojas apmierinoši, bet periodiski, 

mainoties likumdošanai un EK vadlīniju noteikumiem, nepieciešama preventīvu un korektīvu 
darbību īstenošana, savlaicīga iekšējo normatīvo dokumentu aktualizēšana, saskaņojot 
savstarpēji saistītus dokumentus, konkrētu funkciju un darbību nodalīšana, kā arī regulāra 
sekošana noteikto izpildes termiņu ievērošanai. 
         

Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši Iekšējā audita likumam ticis sniegts iekšējā 
audita 2010.gada darbības pārskats, atspoguļojot iekšējā audita darbības rādītājus un attīstību, 
kā arī informāciju par iekšējā audita rezultātā sniegto ieteikumu izpildi. 

 

3. Personāls 
 
Amata vietu skaits aģentūrā 2010.gada 31.decembrī bija 14 (t.sk., 9 ierēdņa amati un 5 

darbinieka amati). 2010.gada decembra beigās 14 nodarbinātajiem bija augstākā izglītība, 
t.sk., 9 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. 2010.gadā aģentūra ierēdņa amatā iecēla 2 

ierēdņus, savukārt darba tiesiskās attiecības tika nodibinātas ar 1 darbinieku. 2010.gadā ir 
vērojama maza personāla mainība – aģentūra valsts civildienesta attiecības izbeidza ar 2 
ierēdņiem.  
 
 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. 
Aģentūras darbinieki ir piedalījušies vietējā un starptautiskā līmeņa apmācībās. Aģentūras 
darbinieki piedalījušies starptautiskā līmeņa apmācībās, pilnveidojot savas zināšanas ES 
programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammās (jauniešu apmaiņas projekti, jauniešu 
iniciatīvas projekti, jauniešu demokrātijas projekti, jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju 
tikšanās projekti), YouthLink sistēmas pielietošanā, kā arī komunikācijas un iekšējā audita 
jautājumos.  
 
 Kopumā ārvalstu komandējumos ārpus Latvijas 2010.gadā devās 11 nodarbinātie. 
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4. Komunikācija ar sabiedrību 

 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai 
 

Lai nodrošinātu programmas „Jaunatne darbībā”, Eiropas jaunatnes portāla un Eiropas 
Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk atpazīstamību, aģentūra organizējusi 44 
informatīvos pasākumus gan Rīgā, gan reģionos. Pasākumos potenciālā mērķauditorija tika 
iepazīstināta ar iespējām piedalīties programmā „Jaunatne darbībā”, dažādās starptautiskās 
aktivitātēs, kā arī iespējām, ko piedāvā Eurodesk tīkls. Informatīvajos pasākumos kopumā 
piedalījās 4416 jaunieši, jaunatnes darbinieki, pedagogi un citas ieinteresētās personas. Viens 
pasākums tika organizēts pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kurā piedalījās 99 dalībnieki. Tika 
organizēti 2 pasākumi krievvalodīgiem jauniešiem, kuros tika informēti 50 dalībnieki, 
savukārt jauniešiem ar ierobežotām iespējām tika organizēti 3 pasākumi, kuros piedalījās 172 
dalībnieki.  
 

2010.gadā aģentūra uzturēja līgumus ar 22 aģentūra Eurodesk reģionālajiem 
koordinatoriem, kas nodrošina programmas „Jaunatne darbībā” atpazīstamību reģionos, kā arī 
sniedz atbildes uz jauniešu jautājumiem. 
 

Aģentūra reģionālie koordinatori par piešķirto finansējumu no Eurodesk budžeta 
rīkojuši 7 pasākumu, kuros piedalījās 233 dalībnieki. Turklāt papildus reģionālie koordinatori, 
aktīvi darbojoties Latvijas reģionos, paši par saviem līdzekļiem īstenojuši vēl 87 pasākumus 
par programmu „Jaunatne darbībā” un Eurodesk, kuros dalību ņēmuši 2161 dalībnieks. 
Reģionālie koordinatori aģentūrai iesniedza pusgada un gada atskaites, sniedzot datus par 
visiem pasākumiem, kuros tiek minēta informācija par programmu „Jaunatne darbībā” un 
Eurodesk, kā arī sadarbību ar vietējiem mēdijiem sniegtajām konsultācijām jauniešiem un 
citām aktivitātēm reģionā.  
 

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, kā arī informatīvie materiāli par Eiropas 
Brīvprātīgo darbu, Jauniešu apmaiņas projektiem, Jauniešu iniciatīvas projektiem, Jauniešu 
demokrātijas projektiem un Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektiem. 
Izstrādāts arī buklets par programmu „Jaunatne darbībā”.  
 

Izmantojot Eurodesk tīkla sniegtās iespējas, 208 jaunieši uzdevuši savus jautājumus 
un saņēmuši aģentūras atbildes. 
 

Aģentūrai ir sava tīmekļa vietne www.jaunatne.gov.lv, kuras mērķis ir nodrošināt 
informācijas pieejamību par aģentūru, tās struktūru, Eurodesk, programmu „Jaunatne 
darbībā”, kā arī par jauniešiem aktuāliem jaunumiem - aktivitātēm programmas ietvaros un 
citām iespējām. Aģentūras tīmekļa vietnē informācija tiek pastāvīgi aktualizēta. 2010.gadā 
kopumā to ik mēnesi apmeklēja apmērām 3500 interesentu. Pārskata periodā tīmekļa vietnē 
tika ievietot 155 partneru piedāvājumi potenciālajiem projektu iesniedzējiem, tika ievietotas 
vidēji 15 informatīvās ziņas mēnesī par programmu „Jaunatne darbībā” un Eurodesk (kopā 
publicētas 187 ziņas). Papildus tīmekļa vietnē sadaļā „Meklē padomu” ievietoti šādi latviešu 
valodā tulkoti materiāli: „Key competences” („Mūžizglītības galvenās pamatprasmes”) 
„European dimension” („Eiropas dimensija”), „Intercultural eduction” („Starpkultūru 
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izglītība”). Turklāt ik mēnesi tika sagatavota un izsūtīta elektroniskā ziņu lapa 3338 
abonentiem.  

 

4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes 

darba kvalitāti un to rezultāti 
 

Lai iegūtu atsauksmes par valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra” darbību un programmu „Jaunatne darbībā”, aģentūra veica pētījumu, kurā 
piedalījās 102 respondenti, kuri izteica savu viedokli par aģentūras darbu, ES programmu 
„Jaunatne darbībā” un Eurodesk (Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīklu) 2010. gadā. 
Anketu aizpildīja 84% sievietes un 16% vīrieši. Visvairāk aptaujāto ir vecumā no 18-25 
gadiem (36,6%) un vecumā 31 un vairāk gadu (28,7%). 
 
37% aptaujāto dzīvo Rīgā, bet 50% citās Latvijas pilsētās. Visvairāk aptaujāto pārstāv kādu 
biedrību vai nodibinājumu (48,3%), pašvaldības institūciju (20,7%) vai jauniešu neformālo 
grupu (14,7%). Visvairāk ir tādu aptaujāto, kuriem sadarbības ilgums ar aģentūru ir bijis 
mazāks par gadu (25%) vai kuriem līdz šim nav bijis sadarbības ar aģentūru (25%).  
 

Kopumā respondenti aģentūras darbību 2010. gadā vērtēja labi un ļoti labi. Tika 
atzīmēts, ka aģentūra ir komplicēta, un tas sasaucas ar ieteikumiem samazināt birokrātiskās 
procedūras un vienkāršot aģentūras darba procesus. Aptaujātie ierosina pēc iespējas skaidrāk 
pasniegt un izskaidrot projektu prasības, to darot ar piemēriem (izcelt atļautās, neatļautās 
darbības u.tml.), kā arī projektu vērtēšanas kritērijus, vadlīnijas un projektu iesnieguma 
formas.  
 

Aptaujātajiem ir interese par aģentūrā regulāri notiekošajām aktivitātēm, tika 
ierosināts uzlabot organizācijas atpazīstamību sabiedrībā, kā arī veidot spēcīgāku aģentūras 
identitāti (sauklis u.tml.). 
 

Tā respondentu daļa, kas līdz šim nebija iesaistījušies programmā „Jaunatne darbībā”, 
par neiesaistīšanās iemeslu nosauca zināšanu trūkumu par neformālo izglītību un projektu 
veidošanu. Līdz ar to svarīgs ir aģentūras atbalsts interesentiem (apmācības, konsultācijas, 
informatīvie semināri u.tml.) un tā pieejamība visatbilstošākajām mērķgrupām. Ieteicams 
uzlabot informācijas nodošanu par projektu veidošanas ceļu (sākot no projekta idejas līdz 
īstenošanai) pēc iespējas saprotami dažādos kanālos (īpaši tīmekļa vietnē 
www.jaunatne.gov.lv).  
 

Pētījums rāda, ka vairākums aptaujāto, kas līdz šim nav piedalījušies „Jaunatne 
darbībā” apmācībās, to nav darījuši, jo nav zinājuši par šādu iespēju (73%), līdz ar to būtu 
jāuzlabo konkrētās apmācības ieinteresētās mērķauditorijas izpēte un tās sasniegšanas ceļi. 
Pozitīvi vērtējams, ka aptaujātajiem ir augsta interese apmeklēt aģentūras rīkotās apmācības 
(97% atbildēja, ka vēlētos piedalīties vēl kādā aģentūras organizētā apmācībā).  
 

Pēc respondentu ieteikumiem ir būtiski organizēt apmācības par tēmām: apmācību un 
sadarbības tīklu veidošanas projekti, projektu izveide (kopumā). Būtiski, ka aptaujātie vēlas 
vairāk izzināt, kā veidot kvalitatīvus projektus.  
 

Aptaujātie vēlas, lai tiktu palielināta apmācību pieejamība Latvijas reģionos. 
Respondenti ierosina izvērtēt arī ar apmācībām saistītos praktiskos jautājumus - apmācību 
norises dienas un ilgumu, lai šie apstākļi nekļūtu par šķērsli dalībai apmācībās.  
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Attiecībā uz citām atbalsta iespējām jāņem vērā, ka aģentūras mērķgrupai svarīgas ir 
klātienes konsultācijas (aģentūrā, apmācībās, informatīvajos pasākumos). Līdz ar to, ņemot 
vērā aģentūras darbinieku noslogotību, nebūtu ieteicams samazināt konsultēšanās iespējas.  
 

Pētījuma rezultāti parāda, ka būtiski ir stiprināt komunikāciju un informācijas 
nodošanu ar mērķauditorijām: krievvalodīgie jaunieši un dažāda profila jaunieši (neaktīvāki 
jaunieši, jaunieši ar ierobežotām iespējām). Sadarbību respondenti iesaka stiprināt arī ar 
jaunatnes darbiniekiem un aģentūras pārstāvjiem reģionos - reģionālajiem koordinatoriem.  
 

Pēc respondentu ieteikumiem tīmekļa vietne www.jaunatne.gov.lv jāpadara lietotājiem 
draudzīgāka. 62,7% aptaujāto pārsvarā (nevis vienmēr) spēj atrast informāciju tīmekļa vietnē 
www.jaunatne.gov.lv; un tas norāda, ka ir uzlabojamas lietas. Tam svarīgumu piešķir arī tas, 
ka respondenti pārsvarā pirmo informāciju par programmu „Jaunatne darbībā” atraduši 
tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.  
 

Tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv ieteikts vienkāršot gan saturu, gan informācijas 
izvietojumu, lai lietotāji var ātri atrast vissvarīgākos dokumentus un informāciju. Tā kā 
visbiežāk respondenti izmanto sadaļu „Jaunumi” un „Programma „Jaunatne darbībā””, šīs 
sadaļas būtu vissvarīgāk pilnveidot pirmās. Vērā ņemams ir ieteikums izveidot sadaļu, kur 
jaunumus var publicēt arī organizācijas, kas realizē „Jaunatne darbībā” projektus un kurām 
nepieciešams piesaistīt jauniešus un atrast partnerus projektiem Latvijā. Vēl aptaujātie 
ierosina ievietot detalizētāku informāciju (un savlaicīgāk) par apstiprinātajiem projektiem 
tīmekļa vietnē (īsie apraksti, norises datumi u.tml.). Ierosināts aktīvāk darboties arī sociālajos 
medijos, ko aģentūra jau pilnveido.  
 

Aptaujas rezultāti parāda, ka respondenti ne visai aktīvi līdz šim izmantojuši Eurodesk 

iespējas. Līdz ar to aptaujātie iesaka aktīvāk popularizēt sabiedrībā to, kas ir Eurodesk un 
kādas iespējas tas sniedz. Rezultāti rāda, ka 22% aptaujāto vispār nav izmantojuši Eurodesk 

resursus. Līdz ar to būtu jāpalielina informētība par Eurodesk resursu iespējām – skaidri 
jāparāda tā būtība un iespējas (gan www.jaunatne.gov.lv sadaļā Eurodesk, gan citos veidos, 
piemēram, sociālajos tīklos).  
 

Lielā mērā saskan iepriekšējo gadu aģentūras aptauju dalībnieku norādītās 
problemātiskās jomas - aģentūras 2010. gada izvērtējumā minētas tās pašas grūtības, ar ko 
saskārušies iepriekšējo gadu respondenti, īstenojot programmas „Jaunatne darbībā” 
projektus, - respondentiem ir sarežģījumi izveidot detalizētu budžetu, kā arī aprakstīt Eiropas 
dimensijas aspektu un sagatavot finanšu atskaiti. Tas norāda, ka šie jautājumi interesentiem ir 
jāizskaidro sīkāk (galvenokārt tīmekļa vietnē, apmācībās un informatīvajos pasākumos). 
 
4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

 
Aģentūra savā darbībā sadarbojas ar nevalstisko sektoru. Projektu izvērtēšanas procesā 

aģentūra iesaista biedrību un nodibinājumu pārstāvjus. Aģentūra sadarbojas ar reģionālajiem 
koordinatoriem, kas darbojas biedrībās un nodibinājumos. Reģionālie koordinatori sniedz 
informāciju par programmu „Jaunatne darbībā” un Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas 
tīklu Eurodesk, konsultē jauniešus, piedalās un organizē informatīvos pasākumus, kā arī 
piedalās un organizē apmācības Latvijas reģionos. 
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5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 
 

2010.gadā Latvijas nacionālā prioritāte programmā „Jaunatne darbībā” bija jaunieši no 
speciālajām izglītības iestādēm, vakarskolām, bērnu namiem, kā arī krievvalodīgie jaunieši. 
2010.gadā tika uzsākts darbs pie šīs mērķauditorijas, tomēr projektu skaits bija neliels, tādēļ 
aģentūra saglabās šo prioritāti arī 2011.gadā un turpinās īstenot pasākumus, lai uzrunātu šo 
institūciju jauniešus un atbildīgos pārstāvjus. 
 

2011.gadā paredzama tālāka Annas Lindes fonda Latvijas biedrorganizāciju tīkla 
koordinēšana un 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 programmas „Jaunatne darbībā”, Eiropas 
Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas jaunatnes portāla 
atpazīstamību un mērķauditorijas informēšanu; 

• paplašināt JSPA reģionālo koordinatoru tīklu 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”, Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīklu 
Eurodesk un Eiropas jaunatnes portālu,  

• turpināt organizēt apmācības par programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanu 
un neformālo izglītību; 

• uzturēt un pilnveidot aģentūras tīmekļa vietni, regulāri ievietojot informāciju un 
atjaunojot datus; 

• turpināt sadarboties ar nacionālajiem un reģionālajiem medijiem, sagatavojot preses 
relīzes, lai izplatītu informāciju par programmu „Jaunatne darbībā” un aģentūra 
rīkotajām apmācībām 

• 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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2011.gadā programmas „Jaunatne darbībā” prioritātes būs projektu kvalitātes 

uzlabošana, projektu skaita palielināšana, projektu iesniedzēju dažādošana un sadarbības ar 
Vidusjūras reģiona veicināšanu. Prioritārās mērķa grupas ir jaunieši ar ierobežotām iespējām, 
īpaši jaunieši bezdarbnieki un jaunieši no ģeogrāfiski izolētiem reģioniem, krievvalodīgie 
jaunieši un jaunieši, kuri nedarbojas jauniešu organizācijās. 
 

2011.gadā aģentūra plāno pārņemt Eiropas Savienības rīcības programmas 
mūžizglītības jomā projekta eTwinning īstenošanu, kā arī uzsākt īstenot Latvijas un Šveices 
sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos 
reģionos”. 
 
5.3. Nākamā gadā plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

 
2010.gadā nav plānoti sadarbības projekti vai pētījumi 

 

5.4. Iestādes finanšu saistības 

 
  Lai īstenotu apakšprogrammu „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” 

2010.gada finansējums un tā izlietojums” 

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā 
izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

538933 1956077 1329884 

1.1. dotācijas 65609 109615 109589 

1.2. maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 

0 5000 14 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 473324 1841462 1220281 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 522999 3075561 1290287 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 507436 3073361 1279041 

2.1.1. kārtējie izdevumi 174623 465413 355342 

2.1.2. procentu izdevumi    

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un 
sociālie pabalsti 

332813 2597048 912800 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 
Kopienas budžetā un 
starptautiskā sadarbība 

0 0 0 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu 
transferti 

0 10900 10899 

2.1.6. Pārējie izdevumi, kas nav 
klasificēti iepriekš 

11112 0 3130 

2.2. izdevumi 
kapitālieguldījumiem 

4451 2200 8116 

 
 
Gatavotāji: 
Rudzīte 67358068 

Planāre 67358072 

Kroiča 67356256  

Trubiņa 67358071 


