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PRIEKŠVĀRDS
 2017. gads vērtējams pozitīvi, tajā Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūrai (turpmāk - JSPA) izdevās realizēt jaunatnes politikas īstenošanai 
izvirzītos mērķus un uzlabot plānotos rezultātus. Tika īstenoti profesionāli 
sasniegumi JSPA darbībā, iedzīvinot politikas realizēšanas uzdevumus noteikto 
mērķu sasniegšanai, un tie bija: atbalsta sniegšana pašvaldībām jaunatnes politi-
kas ieviešanā un īstenošanā, atbalsta sniegšana jauniešu līdzdalībai un sociālai 
iekļaušanai, atbalsta sniegšana jauniešu centru darbībai, atbalsta sniegšana peda-
gogiem motivācijas un profesionālās kapacitātes celšanai.

 JSPA politikas īstenošanas uzdevumus sasniedza, izmantojot visas tās 
pārziņā esošās programmas un to sniegtās iespējas. Piemēram, JSPA atbalsta 
aktivitāšu rezultātā pieauga Eiropas Savienības (turpmāk ES) programmā 
izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” iesaistīto pašvaldību 
skaits, kā arī palielinājās saņemto projektu pieteikumu skaits. ES programmas 
izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” aktivitātes eTwinning 
ietvaros tika organizēti informatīvi pasākumi, mācības un tiešsaistes semināri, kā 
ararī nosūtīti dalībnieki uz starptautiskām mācībām. Šo aktivitāšu rezultātā būtiski 
pieauga eTwinning tīmekļa vietnē reģistrējušos izglītības iestāžu darbinieku 
skaits. Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
projektu rezultāti sekmēja jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanu, kā arī 
ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās. Lai sniegtu iespējas ne tikai 
aktīvajiem jauniešiem, bet arī tiem, kuriem nepieciešama papildu motivācija, lai 
iekļautos sabiedrībā, sociālos procesos, piemēram, mācībās vai nevalstisko 
oorganizāciju darbībā, vai iekļautos darba tirgū, JSPA turpināja īstenot un attīstīt 
projektu „PROTI un DARI!”, 2017. gadā tajā iesaistot 722 jauniešus. 

 2017. gadā noslēdzās Latvijas un Šveices sadarbības programma „Atbalsts 
jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos un mazattīstītos reģionos”. Gada nogalē 
nevalstiskajam sektoram - Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklam - 
tika nodota Annas Lindes fonda Nacionālā tīkla darbības nodrošināšana Latvijā. 
Gan programma, gan Nacionālais tīkls sasniedza to darbības plāna ietvaros 
izvirzītos mērķus. 

  Komunikācija un sadarbība bija nenovērtējams ieguldījums, lai uzsāktais 
darbs būtu rezultatīvs. Patiesi priecājamies, ka arvien saglabājas augsts mūsu 
mērķauditorijas vērtējums sadarbībai ar aģentūru. 
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 JSPA aptaujā 2017. gadā sadarbību ar aģentūru kā labu vai ļoti labu atzina 
93% no respondentiem. Protams, ieklausījāmies arī kritikā un vajadzības 
gadījumā reaģējām, tā, piemēram, lai informētu iedzīvotājus reģionos, arvien 
biežāk izmantojām tiešsaistes seminārus. 

  Nākamais periods - 2018. gads - būs nozīmīgs JSPA darbībā, jo JSPA 
uzņemsies jaunus pienākumus, īstenojot „Eiropas Solidaritātes korpusa” 
programmas ieviešanu Latvijā, kas sniegs iespēju 18 līdz 30 gadus veciem 
jauniešiem piedalīties dažādās aktivitātēs un izrādīt savu solidaritāti. Arī 2018. 
gadā esam apņēmības pilni sasniegt vislabākos rezultātus un realizēt JSPA 
darbību atbilstoši inanšu līdzekļiem un stratēģijā noteiktajiem rezultatīvajiem 
rādītājiem. 

  Vēlos pateikties sadarbības partneriem par līdzšinējo sadarbību, kas 
veicinājusi JSPA rezultātu sasniegšanu. Esmu pārliecināta, ka ar esošo komandu 
iespējams īstenot visaugstākos mērķus, un vēlos pateikties katram personīgi 
par līdzšinējo darbu. Kopējiem spēkiem mēs turpināsim rezultatīvu darbu, lai 
īstenotu jaunatnes politikas mērķu sasniegšanu, esot par vadošo sadarbības 
partneri pašvaldību un NVO darba ar jaunatni attīstībai.

Patiesā cieņā,

DDaina Sproģe 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore 
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1. JSPA DARBĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 

1.1. STATUSS, MISIJA, VĪZIJA, MĒRĶI, UZDEVUMI UN FUNKCIJAS  

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir izglītības un zinātnes ministra 
pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras virsmērķis 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 un piedalīties jaunatnes politikas veidošanas procesos. 

JSPA prioritāte ir veicināt jaunatnes politikas mērķa sasniegšanu - uzlabot jauniešu 
dzīves kvalitāti, veidojot jauniešiem atbalstošu un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu iniciatīvas. 

JSPA misija: JSPA ir vadošais sadarbības partneris pašvaldību un NVO darba ar jaunatni 
attīstībai. 

JSPA vīzija: Sociāli aktīvi jaunieši, profesionāli jaunatnes darbinieki un atbalstoša vide. 

JSPA funkcijas atbilstoši tās nolikumam ir: 
1. nodrošināt Latvijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko programmu, projektu un 

iniciatīvu īstenošanu darbā ar jaunatni; 
2. nodrošināt Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla administrēšanu Latvijā un Eiropas 

Jaunatnes portāla nacionālā satura sagatavošanu; 
3. nodrošināt nacionālā jaunatnes informācijas tīkla veidošanu un administrēšanu. 
 

1.2. JSPA JURIDISKAIS STATUSS 

JSPA darbību reglamentē Valsts pārvaldes iekārtas likums, Ministru kabineta 2012. 
gada 11. decembra noteikumi Nr.863 „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
nolikums” un Jaunatnes starptautisko programmu 2016. gada 5. septembra reglaments 
Nr.1-64/1 „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras reglaments”. 

1.3. JSPA DARBĪBAS VIRZIENI UN ADMINISTRĒTĀS PROGRAMMAS  

JSPA būtiskākie darbības virzieni:  

1. iespējas visiem jauniešiem – sociālā iekļaušana un jauniešu līdzdalība; 
2. kvalitāte darbā ar jaunatni, īpaši pašvaldībās;  
3. jauniešu nodarbinātība; 
4. starpnozaru sadarbība. 

 
JSPA sniedz atbalstu:  

1. pašvaldībām jaunatnes politikas ieviešanai un īstenošanai; 
2. jaunatnes darbiniekiem kvalifikācijas celšanai; 
3. jauniešiem līdzdalības un sociālās iekļaušanas veicināšanai; 
4. pedagogiem motivācijas un profesionālās kapacitātes celšanai. 
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JSPA nodrošina: 

1. ES programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” īstenošanu; 

2. Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla koordināciju Latvijā; 
3. ES programmas “Erasmus+” aktivitātes eTwinning īstenošanu; 
4. Annas Lindes fonda (turpmāk – ALF) Latvijas biedrorganizāciju tīkla koordinēšanu; 
5. Latvijas-Šveices sadarbības programmas administrēšanu; 
6. Jaunatnes politikas valsts programmas īstenošanu, kas tiek realizēta Izglītības un 

zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts 
budžeta finansējuma ietvaros; 

7. ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu 
NEET situācijā prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos 
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai centru darbībā” projekta 
„PROTI un DARI!” īstenošanu un vadību. 

 

1.4.  JSPA SISTĒMA EFEKTĪVAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI 

JSPA savā darbā ievēro labas pārvaldības principu, kas ietver atklātību pret sabiedrību, 
datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā ar mērķi panākt, lai tiktu 
ievērotas privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Lai nodrošinātu iespējami kvalitatīvu 
un efektīvu funkciju un uzdevumu izpildi, JSPA kopš 2007. gada 15. novembra ir ieviesta 
kvalitātes vadības sistēma. 

2017. gadā JSPA saņēma kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001:2015, kas 
apliecina JSPA atbilstību jaunā sertifikāta prasībām jauniešu neformālās izglītības 
programmu administrēšanā. Lai novērtētu kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu un 
aktualizēšanu, ik gadu JSPA tiek īstenots kvalitātes vadības sistēmas uzraudzības audits. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumiem Nr. 326 “Noteikumi par 
iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs”, kā arī ievērojot ES programmu 
īstenošanas nosacījumus, JSPA ir ieviesta un tiek īstenota risku vadība. 

Lai uzlabotu risku vadības procesa un iekšējās kontroles sistēmu, pārskata periodā 
tika veikts JSPA iekšējās kontroles sistēmas novērtējums. Sistēma tika atzīta par atbilstošu 
un efektīvu. 

  



BUDŽETA INFORMĀCIJA
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2. BUDŽETA INFORMĀCIJA 

JSPA 2017. gadā piešķirto valsts budžeta dotāciju un EK finansējuma apjomu un tā 
izlietojumu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai un JSPA darbības nodrošināšanai 
skat. 1. pielikumā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2017. gada finansējums 
un tā izlietojums”. 

2.1. VALSTS PAMATBUDŽETA IZLIETOJUMS 

2017. gadā JSPA valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, transfertu un 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ieņēmumi un to izlietojums atbilstoši noteiktajiem 

darbības virzieniem bija šāds:  

Valsts pamatfunkciju īstenošana 

2.1.1. PROGRAMMA 21.00.00 „JAUNATNES POLITIKAS VALSTS PROGRAMMA”  

 Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde - 443.724 tūkst. euro. Budžeta izpildes 

palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 173.481 tūkst. euro (izdevumu izpilde 2017. 

gada 12 mēnešos – 443.724 tūkst. euro, 2016. gada 12 mēnešos – 270.243 tūkst. euro). 

Faktiskā izpilde, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata perioda 12 mēnešiem, palielinājās, jo 

2017. gadā pieauga finansiālais atbalsts nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju darbībai 

un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā. 

 Plānotais finansējums izdevumiem 2017. gada 12 mēnešos 453.420 tūkst. euro, 

faktiskā izpilde – 443.724 tūkst. euro. 2017. gada 12 mēnešos netika apgūti 9.696 tūkst. euro 

no uzturēšanas izdevumu transfertiem, jo projekta īstenotāji pilnībā neizlietoja projektiem 

piešķirto finansējumu un atsevišķiem Strukturētā dialoga projektu iesniegumiem atbilstoši 

vērtējumiem tika veikti precizējumi un piešķirts samazināts finansējums. 

ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošana 

2.1.2. APAKŠPROGRAMMA 63.08.00. „EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA (ESF) PROJEKTI 

(2014-2020)”  

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde - 1 043,484 tūkst. euro. Budžeta izpildes 

palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 749.604 tūkst. euro (izdevumu izpilde 2017. 

gada 12 mēnešos - 1 043,484 tūkst. euro, 2016. gada 12 mēnešos - 293.880 tūkst. euro), kas 

skaidrojams ar to, ka tika uzsākta projekta ieviešanas aktīvā fāze pašvaldībās. 

Plānotais finansējums izdevumiem 2017. gada 12 mēnešos - 1 051.897 tūkst. euro, 

faktiskā izpilde – 1 043.484 tūkst. euro. 2017. gada 12 mēnešos netika apgūti 8.413 tūkst. 

euro.  
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2.1.3. APAKŠPROGRAMMA 70.09.00. „EIROPAS SAVIENĪBAS JAUNIEŠU 

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA „JAUNATNE DARBĪBĀ” 2007.-2013. GADAM”  

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde - 241.303 tūkst. euro. Budžeta izpildes 

samazinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 261.604 tūkst. euro (izdevumu izpilde 2017. 

gada 12 mēnešos - 241.303 tūkst. euro, 2016. gada 12 mēnešos – 502.907 tūkst. euro). 

Samazinājums izveidojies tāpēc, ka apakšprogramma „Eiropas Savienības jauniešu 

neformālās izglītības programma „Jaunatne darbībā” 2007.-2013. gadam” noslēdzās 2016. 

gada jūnijā, kā rezultātā 2007.-2013. gada Finanšu līguma ietvaros 2016. gada 12 mēnešos 

Eiropas Komisijai tika atmaksāts mazāks projektu īstenošanai neizlietotais finansējums. 

Plānotais finansējums izdevumiem 2017. gada 12 mēnešos - 747,757 tūkst. euro, 

faktiskā izpilde – 241.303 tūkst. euro. Neizlietotais finansējums pēc rēķina saņemšanas tiks 

atmaksāts Eiropas Komisijai. 

2.1.4. APAKŠPROGRAMMA 70.10.00. „JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRA”  

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde - 1 188.335 tūkst. euro. Budžeta izpildes 
palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 259.912 tūkst. euro (izdevumu izpilde 2017. 
gada 12 mēnešos – 1 188.335 tūkst. euro, 2016. gada 12 mēnešos – 928.423 tūkst. euro). 
Faktiskā izpilde, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata perioda 12 mēnešiem, palielinājās, 
balstoties uz finansējuma palielināšanu apakšprogrammai „Eiropas Savienības programmas 
ERASMUS+ 2014.-2020. gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai projektu 
administrēšanā”, kur tika īstenots lielāks skaits aktivitāšu. 

Plānotais finansējums izdevumiem 2017. gada 12 mēnešos bija 2 382.435 tūkst. euro, 
faktiskā izpilde – 1 188.335 tūkst. euro. Pārskata periodā neizlietotais finansējums tiks 
izmantots nākamo plānošanas periodu ietvaros. 
 

Apakšprogrammas finansējums veidojās no šādiem finansējuma avotiem: 

1. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības 
programmas „Jaunatne darbībā” 2007.-2013. gadam administratīvo funkciju 
nodrošināšanai projektu administrēšanā, kuru plānotais finansējums izdevumiem 
2017.gada 12 mēnešos bija 184.504 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 33.624 tūkst. euro. 

2. Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem eTwinning programmas nodrošināšanai, kuras 
plānotais finansējums izdevumiem 2017. gada 12 mēnešos bija 93.139 tūkst. euro, 
faktiskā izpilde – 93.139 tūkst. euro. 

3. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi eTwinning nodrošināšanai, kuras plānotais 
finansējums izdevumiem 2017. gada 12 mēnešos bija 385.170 tūkst. euro, faktiskā 
izpilde – 182.829 tūkst. euro. 

4. Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ 
2014.-2020. gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai projektu administrēšanā, 
kuras plānotais finansējums izdevumiem 2017. gada 12 mēnešos bija 358.472 tūkst. 
euro, faktiskā izpilde – 358.472 tūkst. euro. 

5. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ 2014.-
2020. gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai projektu administrēšanā, kuras 
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plānotais finansējums izdevumiem 2017. gada 12 mēnešos bija 1 241.187 tūkst. euro, 
faktiskā izpilde – 465.388 tūkst. euro. 

6. Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla 
EURODESK funkciju nodrošināšanai, kuras plānotais finansējums izdevumiem 2017. 
gada 12 mēnešos bija 16.899 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 16.899 tūkst. euro. 

7. Ārvalstu finanšu palīdzības Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla EURODESK 
funkciju nodrošināšanai, kuras plānotais finansējums izdevumiem 2017.gada 12 
mēnešos bija 27.264 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 25.755 tūkst. euro. 

8. Ārvalstu finanšu palīdzības Eiropas Komisijas projekta „Erasmus+ Nacionālo aģentūru 
tīklošanās cilvēktiesību izglītības aktualizēšanai jaunatnes jomā” īstenošanas 
nodrošināšanai plānotais finansējums izdevumiem 2017. gada 12 mēnešos bija 
75.800 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 12.229 tūkst. euro. 

 

2.1.5. APAKŠPROGRAMMA 70.15.00. „EIROPAS SAVIENĪBAS PROGRAMMAS „ERASMUS+: 

JAUNATNE DARBĪBĀ” 2014. - 2020. GADAM PROJEKTU NODROŠINĀŠANAI” 

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde - 3 119, 520 tūkst. euro. Budžeta izpildes 
palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 517.516 euro (izdevumu izpilde 2017. gada 12 
mēnešos – 3 119, 520 tūkst. euro, 2016. gada 12 mēnešos – 2 602,004 tūkst. euro). Faktiskā 
izpilde, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata perioda 12 mēnešiem, palielinājās, jo 2017. gadā 
bija lielāks apstiprināto projektu skaits, kā rezultātā avansa maksājumi salīdzinājumā ar 
iepriekšējo pārskata periodu bija lielāki. 

Plānotais finansējums izdevumiem 2017. gada 12 mēnešos - 4 294,45 tūkst. euro, 
faktiskā izpilde – 3 119, 520 tūkst. euro. Pārskata periodā neizlietotais finansējums tiks 
izmantots nākamo plānošanas periodu ietvaros. 

Apakšprogrammas finansējums veidojās no JSPA un Eiropas Komisijas noslēgto 
Finanšu līgumu ietvaros saņemtā finansējuma: 

1. 2014. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2014-0040 noslēgts 30.07.2014., kura darbības 
laiks ir no 2014. gada janvāra līdz 2017. gada decembrim – LV74TREL215061905300B. 
2. 2015. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2015-0095 noslēgts 05.06.2015., kura darbības 
laiks ir no 2015. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim – LV74TREL215061905300B. 
3. 2016. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2016-0030 noslēgts 08.04.2016., kura darbības 
laiks ir no 2016. gada janvāra līdz 2019. gada decembrim - LV74TREL215061905300B. 
4. 2017. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2017-0029 noslēgts 30.03.2017., kura darbības 
laiks ir no 2017. gada janvāra līdz 2020. gada decembrim - LV74TREL215061905300B. 

 

2.1.6. APAKŠPROGRAMMA 72.06.00 „ATBALSTS JAUNATNES POLITIKAS ATTĪSTĪBAI” 

2017. gada 12 mēnešu budžeta izdevumu izpilde - 413,40 tūkst. euro. Budžeta izpildes 
samazinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 171,28 tūkst. euro (izdevumu izpilde 2017. 
gada 12 mēnešos – 413.40 tūkst. euro, 2016. gada 12 mēnešos – 584.68 tūkst. euro). 
Samazinājums skaidrojams ar to, ka 2017. gada 31. martā apakšprogramma tika noslēgta. 
2017. gada 12 mēnešos saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem tika veikti gala maksājumi 
par apakšprojektu īstenošanu pašvaldībās, maksājumi pašvaldībām par papildu inventāra 
iegādi jau izveidotajiem multifunkcionālajiem jauniešu iniciatīvu centriem, kā arī veikts 
pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 
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attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros īstenoto aktivitāšu ietekmi uz vietējo 
sabiedrību. 

Plānotais finansējums izdevumiem 2017. gada 12 mēnešos bija 413,4 tūkst. euro, 
izdevumu faktiskā izpilde - 413,4 tūkst. euro. 

JSPA budžeta izlietojums 2017. gadā ir bijis atbilstošs noteiktajiem darbības virzieniem 
un ilgtermiņa plāniem. 

2.2. IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM (ATBILSTOŠI PAKALPOJUMU VEIDIEM), TAI SKAITĀ 

VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDĒM, UN TO IZLIETOJUMS 

JSPA nav bijuši ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. 

2.3. JSPA SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI, TO IZLIETOJUMS 

JSPA 2017. gadā nebija ieņēmumu no ziedojumiem un dāvinājumiem. 

  



JSPA DARBĪBAS REZULTĀTI 
2017. GADĀ 
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3. JSPA DARBĪBAS REZULTĀTI 2017. GADĀ  

JSPA 2017. gadā īstenoja aktivitātes, kas bija vērstas uz jaunatnes politikas mērķu 
sasniegšanu – atbalsta mehānismu personām, kas veic darbu ar jaunatni, nodrošināšanu, 
jaunatnes lietu speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanu, jauniešu dzīves kvalitātes 
uzlabošanu, veidojot jauniešiem atbalstošu un iekļaujošu vidi, jauniešu iniciatīvu 
atbalstīšanu un viņu, tostarp jauniešu ar invaliditāti, dalības veicināšanu ES mobilitātes 
projektos. Savukārt izglītības jomas aktivitātes eTwinning ietvaros JSPA īstenotie pasākumi 
bija vērsti uz pedagogu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, svešvalodu un citu 
prasmju līmeņa paaugstināšanu eTwinning starptautiskās sadarbības kontekstā.  

Mērķu sasniegšanai JSPA nodrošināja atbalstu gan pašvaldībām jaunatnes politikas 
ieviešanā un īstenošanā, gan jaunatnes darbiniekiem kvalifikācijas celšanā, gan jauniešiem 
līdzdalības veicināšanā un sociālai iekļaušanai, gan pedagogiem profesionālās kapacitātes 
celšanā. 

Viens no galvenajiem 
atbalsta sniegšanas 
instrumentiem bija mācību 
organizēšana augstāk minētajām 
mērķa grupām. „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” programmas 
ietvaros 2017. gadā JSPA īstenoja 
14 starptautiskus ilgtermiņa 
projektus, kuros piedalījās 458 
dalībnieki. Savukārt 12 nacionālā 
mēroga mācību pasākumos, kas 
bija vērsti uz projektu iesniedzēju 
skaita palielināšanu JSPA 
administrētajās programmās un 
jaunatnes darbinieku 
kompetenču uzlabošanu, 
piedalījās 366 dalībnieki. 104 
jaunatnes darbiniekiem bija 
iespēja apgūt jaunas prasmes un 
zināšanas starptautiskās mācībās. 
Rezultātā 2017. gadā trīs atklātos 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 

programmas projektu konkursos tika iesniegti 419 projekti, no kuriem finansiālu atbalstu 
saņēma 154, nodrošinot 5138 jauniešu un jaunatnes darbinieku iesaistīšanos, nolūkā uzlabot 
kompetences un darba ar jaunatni kvalitāti.  
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JSPA aktivitātes tika īstenotas, 
ievērojot Jaunatnes politikas īstenošanas 
plāna 2016.-2020. gadam un JSPA darbības 
stratēģijas 2016.-2018. gadam noteiktos 
darbības virzienus. Detalizētāka informācija 
par 2017. gadā paveikto, tostarp JSPA 
īstenotajiem mācību pasākumiem un citiem 
sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem, 
izklāstīta turpmākajās pārskata nodaļās.  

3.1. NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATZĪŠANA  

JSPA pārskata periodā īstenoja aktivitātes neformālās izglītības atzīšanas 
veicināšanai. Neformālās izglītības atzīšana nozīmē, ka aktivitāšu ietvaros jaunieši definē 
savus mācīšanās mērķus, tos izvērtē un dokumentē gūtās kompetences, līdz ar to atzīšanas 
process veicina darba ar jaunatni kvalitāti. Programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
ietvaros kā instruments neformālās izglītības atzīšanai tiek izmantots Youthpass sertifikāts. 
Pārskata periodā 88,2% no visiem projektu dalībniekiem saņēma Youthpass sertifikātu, kas 
apliecina viņu gūtās kompetences. Kopumā 2017. gadā tika izsniegti 2262 Youthpass 
sertifikāti. Pieaugošais izsniegto Youthpass sertifikātu skaits veicināja ne tikai neformālās 
izglītības sociālo atzīšanu, bet arī atpazīstamību un atzīšanu plašākā sabiedrībā un darba 
tirgū. 

No 2014. līdz 2016. gadam JSPA īstenoja ilgtermiņa pilotprojektu „Level up”, kura 
ietvaros 17 Latvijas pašvaldībās un biedrībās notika mācīšanās aktivitātes, izmantojot 
Youthpass sertifikātu kā rīku neformālās izglītības atzīšanai. Lai turpinātu šīs jomas attīstību, 
2017. gadā JSPA organizēja mācības „Passion for learning” 25 dalībniekiem, kas ikdienā 
strādā ar jauniešiem, par mācīšanās procesa organizēšanu. Mācību rezultātā 88% dalībnieku 
uzlaboja savu darba praksi, ieviešot tajā dažādas metodes mācīšanās mērķu definēšanai, 
izvērtēšanai un mācīšanās dokumentēšanai. 

Lai veicinātu neformālās izglītības atzīšanu, JSPA 2017. gadā programmas „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” ietvaros organizēja tematisko tikšanos 24 organizācijām, kas bija 
īstenojušas projektus „Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmā. Tikšanās laikā tika 
izvērtēta organizāciju pieredze tieši mācīšanās veicināšanas jomā, kā arī izdarīti secinājumi 
nākamo projektu uzlabošanai.  

JSPA sadarbībā ar IZM turpināja darbu, lai attīstītu neformālās izglītības atzīšanas 
sistēmu nacionālā līmenī. 
 

3.2. ATBALSTS PAŠVALDĪBĀM JAUNATNES POLITIKAS IEVIEŠANĀ UN ĪSTENOŠANĀ 

Politikas plānotie sasniedzamie rezultāti paredz, pirmkārt, atbalsta mehānisma 
nodrošināšanu personām, kas veic darbu ar jaunatni, tai skaitā jaunatnes lietu speciālistu 
dalību kvalifikācijas celšanas pasākumos un mācībās, un, otrkārt, pašvaldību skaita 
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palielināšanu, kurās ir izstrādāta darba ar jaunatni stratēģija vai darba ar jaunatni 
organizēšanas jautājumi ir iekļauti kādā no pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem.   

Sniedzot atbalstu pašvaldībām, JSPA ir secinājusi: neskatoties uz to, ka darba ar 
jaunatni kvalitāte pašvaldībās aug un arvien vairāk pašvaldību iekļauj šo jomu politikas 
plānošanas dokumentos, kā arī nodrošina atbilstošu skaitu jaunatnes lietu speciālistu un 
jaunatnes darbinieku, tomēr pašvaldībām joprojām ir nepieciešams atbalsts, īpaši attiecībā 
uz sistemātisku, ilgtermiņa mērķu izvirzīšanu. Ņemot vērā to, ka jaunatnes jomā situācija 
pašvaldībās ir ļoti atšķirīga, JSPA 2017. gadā sniedza atbalstu, pielāgojoties dažādām 
pašvaldību vajadzībām. Tika organizētas gan ilgtermiņa, gan īstermiņa mācības, JSPA sniedza 
individuālas konsultācijas, pašvaldības tika aicinātas iesaistīties starptautiskās mācībās ārpus 
Latvijas. 

JSPA 2017. gadā programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros īstenoja 
ilgtermiņa projektu „Kvalitātes celšana savā pašvaldībā”. Projekts tika ieviests ar mērķi 
veicināt darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībās. Projektā tika sniegts atbalsts 7 pašvaldībām 
ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanā. Projekta rezultātā visās iesaistītajās pašvaldībās tika 
sakārtota sistēma darbam ar jaunatni. 

Lai veicinātu plānveida darbu ar jaunatni pašvaldībās, tika īstenotas divu moduļu 
mācības „Darba ar jaunatni plānošanas dokumentu izstrāde pašvaldībā”, kurās piedalījās 19 
pašvaldību pārstāvji. Mācību rezultātā 71% no dalībniekiem izstrādāja politikas plānošanas 
dokumentu jaunatnes jomā. Savukārt, lai diskutētu par ES labo praksi darbā ar jauniešiem 
pašvaldībās, Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros tika rīkota konference „Jaunas metodes 
darbā ar jaunatni pašvaldībās", kuru apmeklēja 135 dažādu pašvaldību pārstāvji. 

JSPA īstenoto atbalsta pasākumu rezultātā 2017. gadā palielinājās pašvaldību skaits, 
tostarp to, kuras projektus programmā „Erasmus+: Jaunatne darbībā” iesniedza pirmoreiz (9 
jaunas pašvaldības no Aglonas novada, Brocēnu novada, Burtnieku novada, Kocēnu novada, 
Ropažu novada, Sējas novada, Smiltenes novada, Vaiņodes novada, Viļānu novada). Savukārt 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 2017. gadā 
projektus iesniedza 7 jaunas pašvaldības. Kopumā līdz 2017. gada beigām programmā 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” bija saņemti projektu pieteikumi no 63% administratīvo 
teritoriju vienībām. Programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 2017. gadā tika iesniegti 135 
jaunatnes darbinieku mobilitātes un stratēģiskās partnerības projekti, no kuriem 28 projekti 
tika apstiprināti. Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos tika iesaistīti 554 dalībnieki. 
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Būtisks atbalsts pašvaldībām tika sniegts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas ietvaros. 2017. gadā tās ietvaros 24 pašvaldības īstenoja 
projektus, lai attīstītu darba ar jaunatni sistēmas izveidi pašvaldībās, kā arī sekmētu 
plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu atbilstoši pašvaldības jaunatnes politikas 
attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un rīcības virzieniem. Kopumā līdz 
2017. gada beigām Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
ietvaros saņemti projekti no 76,47% administratīvo teritoriju vienībām. 

Projektu ietvaros pašvaldības attīstīja darbu ar jaunatni pagastos, izveidoja vai 
pilnveidoja jauniešu informācijas sistēmu, attīstīja brīvprātīgā darba sistēmu, pilnveidoja 
jaunatnes politikas plānošanas dokumentus, izveidoja jauniešu līdzdalības mehānismus, kā 
arī veica citas aktivitātes ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstībai pašvaldībā. Tādējādi kopumā 
JSPA sniedza atbalstu pašvaldībām, gan veidojot vietēja līmeņa politiku, gan iesaistoties 
starptautiskā sadarbībā. 

3.3. ATBALSTS JAUNIEŠU CENTRU DARBĪBAI  

Politikas uzdevums paredz izveidot un pilnveidot jauniešu centru infrastruktūru 
Latvijas novados, pilnveidot un sekmēt jauniešu centru darbību. JSPA 2017. gada ietvaros 
īstenoja vairākas aktivitātes, kas sekmēja jauniešu centru darbību.  

Īpašs atbalsts tika sniegts 26 multifunkcionālajiem jauniešu iniciatīvas centriem, kas 
izveidoti ar Latvijas – Šveices programmas atbalstu. 2017. gadā šo centru darbiniekiem tika 
organizētas mācības par ilgtspēju, kurās piedalījās 21 dalībnieks. Lai veicinātu jauniešu 
līdzdalību, tai skaitā – līdzdalību jauniešu centru darbībā, Latvijas – Šveices sadarbības 
programmas ietvaros tika organizētas trīs mācības jauniešiem. Mācībās par pilsonisko 
prasmju attīstību piedalījās 21 dalībnieks, par brīvprātīgo darbu - 21 dalībnieks, savukārt 
mācībās par vietējo kopienu attīstību piedalījās 43 dalībnieki.   



 

15 

 

2017. gadā īpaša uzmanība tika pievērsta Brīvprātīgā darba attīstīšanai Latvijā, 
nodrošinot gan jaunu organizāciju iesaisti, gan jau akreditēto organizāciju informēšanu par 
Brīvprātīgā darba nākotnes tendencēm, 2018. gadā ieviešot programmu „Eiropas 
Solidaritātes korpuss”. 

2017. gadā kopumā tika organizēti informatīvie semināri, individuālās tikšanās, kā arī 
organizētas divas mācības 31 organizācijai, tai skaitā – jauniešu centriem, kas bija 
ieinteresētas īstenot Brīvprātīgā darba projektus, veicinot jaunu organizāciju iesaistīšanos 
Brīvprātīgā darba projektu īstenošanā. 2017. gadā Brīvprātīgā darba akreditāciju saņēma 21 
jauna organizācija un 26 pagarināja esošo akreditāciju. Tai skaitā esošo akreditāciju 
pagarināja vai no jauna saņēma 5 jauniešu centri, nodrošinot daudzveidīgākas aktivitātes 
jauniešu centru ietvaros un veicinot mobilitātes projektu iespējas pašvaldību ietvaros. 2017. 
gadā tika akreditētas Brīvprātīgā darba organizācijas 11 jaunās administratīvo teritoriju 
vienībās - Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Ikšķiles novadā, Gulbenes novadā, Līgatnes novadā, Cēsu 
novadā, Smiltenes novadā, Engures novadā, Rēzeknes novadā, Jēkabpils novadā un Jelgavas 
novadā, t.sk. akreditētas pašvaldības iestādes 8 administratīvo teritoriju vienībās. 

2017. gada beigās Latvijā darbojās 140 akreditētas Brīvprātīgā darba organizācijas. 
2017. gadā bija saņemti 77 Brīvprātīgā darba projektu pieteikumi, no tiem apstiprināti 64. 
2017. gadā tika finansēti 3 liela mēroga Stratēģiskie Brīvprātīgā darba projekti. Projektu 
mērķis bija veicināt brīvprātīgā darba attīstību lauku reģionos, īpaši iesaistot jauniešus no 
sociālās riska grupas. Kopumā Latvijā 2017. gadā bija uzņemti 227 ārvalstu brīvprātīgie. Lai 
veicinātu minēto projektu kvalitāti, tika organizētas 20 mācības Brīvprātīgā darba 
brīvprātīgajiem un mentoriem, kurās kopumā piedalījās 360 dalībnieku. 

3.4. ATBALSTS JAUNIEŠU LĪDZDALĪBAI  

Jauniešu līdzdalība ir viena no darba ar jaunatni pamatvērtībām. Tādēļ tai ir jābūt 
nodrošinātai visos līmeņos - gan pašvaldību darbā, gan programmas „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektos, un tā ir iekļauta visās JSPA īstenotajās mācībās par šo tēmu. 

Viens no priekšnosacījumiem līdzdalības veicināšanai ir informācijas pieejamība par 
iespējām iesaistīties dažādās iniciatīvās un projektos. Lai to veicinātu, JSPA koordinēja un 
administrēja Eiropas jaunatnes informācijas tīklu Eurodesk. Eurodesk informācijas tīklam 
2017. gadā tika piesaistīti astoņi jauni reģionālie koordinatori vai informācijas punkti 
(tostarp divi jauniešu centri). Tādējādi 2017. gadā Eurodesk tīklā darbojās jau 10 reģionālie 
koordinatori un 10 informācijas punkti. 2017. gadā Eurodesk tīkls Latvijā sasniedza vairāk 
nekā 5500 jauniešu un jaunatnes darbinieku, teju 150 dažādos pasākumos un neformālās 
izglītības mācībās, kā arī 500 konsultācijās informējot interesentus par ES projektiem un 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējām (īpaši, Brīvprātīgo darbu, Jauniešu 
apmaiņām, Strukturēto dialogu), iespējām pieteikties stipendijām un grantiem, studiju, 
prakses un ceļošanas iespējām. Tādējādi jauniešiem, kas nereti ar neformālo izglītību 
sastapās pirmo reizi un nebija dzirdējuši par programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, tika 
dota ne tikai iespēja izzināt savas iespējas, bet arī attīstīt savas idejas, veidot kontaktus un 
partnerības, kā arī mācīties vienam no otra. 2017. gada oktobrī Eurodesk gan Latvijā, gan 
citviet Eiropā organizēja kampaņu “Time to move”, kuras laikā sešos pasākumos dažādās 
Latvijas vietās jaunieši dalījās programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pieredzē, 
organizēja jauno Eurodesk žurnālistu aktivitātes, rudens pārgājienus ar iespēju izzināt 
projektu pieteikumu rakstīšanu neformālā gaisotnē. 
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Programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešu līdzdalību visvairāk 
veicināja 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju 
tikšanās” projekti, kuros tika iesaistīti 1760 dalībnieku. Projektu ietvaros jaunieši iesaistījās 
diskusijās ar politikas veidotājiem par viņiem būtiskiem jautājumiem.  

Arī Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 
tika veicināta jauniešu līdzdalība politikas veidošanā, 2017. gadā tika atbalstīti 26 projekti, 
kuru ietvaros pašvaldības un jaunatnes organizācijas varēja organizēt vietēja līmeņa 
konsultācijas starp politikas veidotājiem un jauniešiem, aktualizējot problēmjautājumus 
vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī un izstrādājot rekomendācijas problēmu risināšanai 
Latvijas un ES institūcijām par Strukturētā dialoga VI. cikla tēmu. Vietējās konsultācijās visā 
Latvijā piedalījās 877 jaunieši un 303 politikas veidotāji.  

2017. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
2.1. apakšsadaļas „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai 
valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros tika apstiprināti četri nacionāla līmeņa 
jauniešu organizāciju projekti, lai nodrošinātu atbalstu šo organizāciju darbībai un līdzdalībai 
valsts jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā. Kopumā projektos tika 
iesaistīti aptuveni 3000 jauniešu, sekmējot aktīvu jauniešu līdzdalību visā Latvijā. 

Viens no lielākajiem atbalsta pasākumiem 
potenciālajiem projektu iesniedzējiem, tai 
skaitā pašvaldību jaunatnes darbiniekiem, 
bija ikgadējais mācību festivāls „Projektu 
nakts”, kas ļāva darbā ar jaunatni 
iesaistītajiem un jauniešiem interaktīvā 
veidā iepazīt programmas „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” sniegtās iespējas, 
veicinot arī jauniešu līdzdalību. Rezultātā 
110 potenciālo projektu iesniedzēju ieguva 
informāciju par projektu rakstīšanas 
pamatnosacījumiem, no kuriem 70% 
norādīja, ka plāno īstenot savu projekta 
ideju. 

JSPA jauniešu prasmju attīstīšanu un iesaisti izglītībā, kā arī darba tirgū īstenoja 
projekta „PROTI un DARI!” ietvaros. Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu vecumā no 15 līdz 29 
gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības 
valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda 
apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā un Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts 
izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos, vai 
Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos 
bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā. JSPA projektu īstenoja sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām, kas projekta 
īstenošanā iesaistīja stratēģiskos partnerus. 

Pašvaldības kā vienu no lielākajiem ieguvumiem, iesaistoties projektā, uzsvēra JSPA 
ieguldījumu pašvaldību speciālistu, kas strādā ar mērķa grupas jauniešiem, mācībās. 
Pārskata periodā visiem projektā iesaistīto pašvaldību speciālistiem tika organizēti 
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4 pieredzes apmaiņas pasākumi, kuros kopā piedalījās 165 dalībnieki, tika organizēts  
1 projekta izvērtēšanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas un labās prakses pārņemšanas 
pasākums, kurā piedalījās 103 dalībnieki, kā arī tika nodrošināti 5 četru dienu ilgu mācību 
moduļi programmu vadītājiem. Mācības sekmīgi pabeidza un apliecības saņēma 82 
programmu vadītāji. Tika nodrošinātas 13 tiešsaistes mācības un 13 klātienes neformālās 
izglītības mācības mērķa grupas jauniešu mentoriem. Mācības sekmīgi pabeidza un 
apliecības saņēma 184 mentori. Kopš projekta sākuma ir noslēgti sadarbības līgumi par 
projekta īstenošanu ar 76 pašvaldībām. 

 

Lai panāktu projekta īstenošanas kvalitāti, pārskata periodā tika nodrošinātas 12 
supervīzijas projektā iesaistītajiem 55 programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu 
mentoriem, un 33 kvalitātes novērtēšanas vizītes pašvaldībās. 

2017. gadā projektā “PROTI un DARI” tika iesaistīti 722 jaunieši. No tiem, kas 
pabeidza individuālo pasākumu programmu 2017. gadā, sekmīgi to veica 354 jaunieši. 
Projekta ietvaros tika piemērota kompleksa pieeja darbā ar mērķa grupas jauniešiem, tajā 
skaitā viņu sasniegšana, motivēšana un konsultēšana, lai attīstītu viņu prasmes, kas 
veicinātu šo mērķa grupas jauniešu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā, nevalstisko organizāciju 
vai jauniešu centru darbībā. Lai mērķa grupas jaunietis saņemtu pēc iespējas vispusīgāku un 
viņa individuālajām vajadzībām piemērotāku atbalstu, projekta laikā tika nodrošināta 
dažādu jomu pārstāvju iesaiste, kā arī mērķa grupas jauniešiem tika sniegtas dažādu 
speciālistu konsultācijas. Projekta ietvaros tika īstenotas neformālās mācīšanās aktivitātes, 
kas atbilstoši mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātiem strukturētā un mērķtiecīgā 
veidā attīstīja jaunieša prasmes, veicinot iespējas turpināt vai uzsākt mācības, iekļauties 
darba tirgū vai nevalstisko organizāciju, vai jauniešu centru darbībā.  

JSPA 2017. gadā veicināja jauniešu līdzdalību, atbalstot viņu iniciatīvas vietējā līmenī, 
sniedzot iespējas veidot dialogu ar lēmumu pieņēmējiem, nodrošinot kompetenču celšanu 
šajā jomā, kā arī nodrošinot visaptverošu informāciju par iespējām iesaistīties līdzdalības 
procesos, kā arī realizējot jauniešu NEET situācijā iesaisti izglītībā un darba tirgū. 
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3.5. ATBALSTS JAUNIEŠU SOCIĀLAI IEKĻAUŠANAI 

JSPA un tās īstenoto programmu prioritāte ir jauniešu sociāla iekļaušana. Tāpat 
sociāla iekļaušana ir jaunatnes politikas viens no uzdevumiem. Lai nodrošinātu pēc iespējas 
lielāku jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, tai skaitā JSPA īstenotajās 
programmās, JSPA sniedza dažāda veida atbalstu - organizēja mācības un sniedza 
individuālas konsultācijas, lai veicinātu iekļaujošu projektu īpatsvara pieaugumu. 

Līdz ar to 2017. gadā JSPA īstenoja daudzveidīgu atbalstu, lai 
palielinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām skaitu programmā 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā”. Piemēram, īstenojot ilgtermiņa 
projektu „Būt kopā”. Tā ietvaros tika organizētas mācības 26 
jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas strādā jaunatnes 
jomā, kurām tika piedāvāts individuāls atbalsts iesaistei programmā 
„Erasmus +: Jaunatne darbībā”, kā arī piedāvātas starptautisku 
mācību iespējas. JSPA tīmekļa vietnē tika izveidota sadaļa par sociālo 

iekļaušanu, kā arī tika uzsākts darbs pie vadlīniju izstrādes par iekļaujošu projektu 
īstenošanu. 

Lai sniegtu iespēju dalīties pieredzē par sociālai iekļaušanai aktuāliem jautājumiem, 
kā arī lai nodrošinātu iespēju veidot starptautiskas partnerības sociālās iekļaušanas jomā 
Latvijā, tika organizētas 2 starptautiskas mācības: „Youth work in closed institutions” 25 
dalībniekiem - ieslodzījumu vietu darbiniekiem, kā arī starptautiskas mācības „Work with 
young people in NEET situation: Innovative approaches from reaching out to ensuring 
constant motivation” 34 personām, kas strādā ar jauniešiem NEET situācijā. Lai veicinātu 
publisku diskusiju par sociālo iekļaušanu, 42 dalībniekiem tika organizēta diskusija 
„Programma „Erasmus+: Jaunatne darbībā” - iespēja ikvienam jaunietim”. 

Rezultātā 2017. gadā 38 no 154 īstenotajiem programmas „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektiem bija tematiski vērsti uz sociālās iekļaušanas veicināšanu, tai skaitā 
iekļaujot tādas tēmas kā invaliditāte, iekļaušana-vienlīdzība un piekļuve jauniešiem ar 
invaliditāti. 2017. gadā apstiprinātajos programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos 
dalībnieku ar ierobežotām iespējām skaits, salīdzinot ar 2016. gadu, palielinājās par 15%, 
kopā iesaistot 1103 dalībniekus ar ierobežotām iespējām.  

3.6. STARPNOZARU UN STARPINSTITŪCIJU SADARBĪBA 

Lai veiksmīgi īstenotu JSPA mērķus, JSPA veidoja sadarbību ar dažādām citu jomu 
institūcijām un organizācijām, tādējādi piedāvājot jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem 
daudzveidīgas iespējas. Vienlaikus JSPA nodrošināja starpnozaru tīklošanās iespējas arī 
jaunatnes jomas organizācijām un institūcijām, piemēram, projekta “Cross over” ietvaros 
2017. gadā tika organizētas nacionāla un starptautiska līmeņa mācības un partnerības 
veidošanas pasākumi. 

2017. gadā programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros tika finansēti deviņi 
2. pamatdarbības „Stratēģiskās partnerības” projekti, kuri, sadarbojoties dažādu sektoru 
organizācijām, sekmēja darba ar jaunatni kvalitātes celšanu un inovatīvu risinājumu 
ieviešanu darbā ar jaunatni. 
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Lai veicinātu kvalitāti darbā ar jaunatni, bija būtiski stiprināt jaunatnes lietu 
speciālistu un darbinieku profesionalitāti, veidojot sadarbību ar augstākās izglītības 
iestādēm. 2017. gadā tika uzsākts projekts „Among others” ar mērķi veicināt starpkultūru 
dimensiju augstākajā izglītībā jaunatnes lietu speciālistiem. Projektu plānots turpināt 2018. 
gadā sadarbībā ar Liepājas un Daugavpils universitātēm.  

3.7.  ATBALSTS PEDAGOGIEM MOTIVĀCIJAS UN PROFESIONĀLĀS KAPACITĀTES 

CELŠANAI 

2017. gadā JSPA veica daudzveidīgu un mērķtiecīgu darbu, lai ieviestu starptautisko 
dimensiju formālās izglītības jomā. Galvenie mērķi bija pilnveidot pedagogu kompetenci 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) un svešvalodu jomā, veicināt gan 
skolēnu un skolotāju, gan skolu sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī mācību procesa 
ietvaros, veidot un uzturēt ES programmas izglītības, mācības, jaunatnes un sporta jomā 
„Erasmus+” aktivitātes eTwinning skolu sadarbības tīklā iesaistīto skolu pārklājumu Latvijā, 
nodrošināt dažāda veida skolu iesaisti. 

Lai īstenotu plānoto, 2017. gadā tika veikts mērķtiecīgs darbs, lai palielinātu 
pedagogu skaitu, kas iesaistījušies eTwinning skolu sadarbības tīklā. Gada laikā eTwinning 
reģistrējās 788 jauni lietotāji - vispārizglītojošo, pirmsskolas, interešu, profesionālās, 
profesionālās ievirzes un speciālās izglītības iestāžu pedagogi un administrācijas pārstāvji, 
kas ir par 6,92% vairāk nekā gadu iepriekš.  

 

2017. gadā tika pārsniegts 5000 kopējo eTwinning platformas lietotāju skaits Latvijā, 
kopumā platformā tika reģistrētas vairāk nekā 1100 izglītības iestādes.   
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Lai informētu jaunus potenciālos lietotājus, eTwinning Nacionālais atbalsta dienests 
2017. gadā organizēja 101 informatīvo pasākumu, tai skaitā nacionāla līmeņa konferenci. 
Šajos pasākumos kopā par eTwinning aktualitātēm informāciju guva 4073 interesenti. 

Lai nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi, 2017. gadā tika organizētas dažādu 
līmeņu un tematikas mācības. 2017. gadā tika organizētas 36 nacionāla līmeņa mācības 
klātienē par iesaistīšanos eTwinning tīklā, projektu metodi un IKT rīkiem sadarbībai un 
mācību procesa dažādošanai. Mācībās piedalījās un apliecības par pedagoga profesionālās 
kompetences pilnveidi saņēma 743 skolotāji. 

 

Ar mērķi veicināt starptautisko sadarbību un uzlabot svešvalodu prasmes, Latvijā tika 
organizētas 3 starptautiskās mācības, kurās piedalījās 103 skolotāji. JSPA administrētās 
aktivitātes eTwinning Nacionālais atbalsta dienests nodrošināja iespēju 61 Latvijas 
dalībniekam piedalīties starptautiskās skolotāju mācībās ārzemēs. 

2017. gadā eTwinning skolu sadarbības tīklā ir iesaistījušās vairāk nekā 60% Latvijas 
izglītības iestāžu - pirmsskolas izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes, 
profesionālās ievirzes izglītības iestādes, speciālās izglītības iestādes, kā arī bērnu un 
jauniešu interešu izglītības iestādes. Regulāri tika veiktas mācības visos Latvijas reģionos, kā 
arī, ņemot vērā pieteikumus, tika veikta dalībnieku atlase nacionāla un starptautiska līmeņa 

kursiem. 

Ar mērķi padarīt eTwinning klātienes 
aktivitātes pieejamākas, JSPA administrētais 
eTwinning Nacionālais atbalsta dienests rīkoja 
ikmēneša bezmaksas tiešsaistes seminārus, kas bija 
pieejami visiem interesantiem. 2017. gadā tika 
rīkoti 13 tiešsaistes semināri, kuros piedalījās 743 
pedagogi. 
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Tādējādi kopumā JSPA intensīvi strādāja, lai nodrošinātu starptautiskas dimensijas 
ieviešanu formālajā izglītībā. Pedagogiem piedāvāto iespēju klāsts bija daudzpusīgs, kā arī to 
izmantošanas aktivitāte pakāpeniski palielinājās. 

  



PERSONĀLS
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4. PERSONĀLS 

Viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošina JSPA efektīvu un kvalitatīvu darbību, ir 
profesionāla darbinieku komanda, kas ir ieinteresēta JSPA kopējo mērķu sasniegšanā.  

 2017. gadā JSPA bija 41 amata vieta (no tām 23 valsts civildienesta ierēdņu amata 
vietas un 18 darbinieka amata vietas). 2017. gada nogalē JSPA strādāja 37 nodarbinātie. 
Pārskata periodā 86,5% JSPA nodarbināto bija sievietes, bet 13,5% - vīrieši. JSPA 
nodarbināto vidējais vecums 2017. gadā bija 38 gadi. 

Sadalījumā pa vecuma grupām būtisks īpatsvars bija vecuma grupai no 25 līdz 34 
gadiem – 46% no kopējā JSPA nodarbināto skaita. Nākamā visvairāk pārstāvētā vecuma 
grupa bija no 35 līdz 44 gadiem – 38% darbinieku. Vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem – 8% 
darbinieku, un vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem – 8%. 

2017. gadā JSPA darba tiesiskās attiecības uzsāka ar 6 darbiniekiem un darba tiesiskās 
attiecības izbeidza ar 5 darbiniekiem. 2017. gadā JSPA valsts civildienesta ierēdņa amatā tika 
iecelti 7 valsts civildienesta ierēdņi. JSPA no valsts civildienesta ierēdņa amata tika atbrīvoti 
4 valsts civildienesta ierēdņi. 

2017. gadā augstākā izglītība bija visiem JSPA nodarbinātajiem. No visiem JSPA 
nodarbinātajiem maģistra grāds bija 70% nodarbināto un bakalaura grāds - 30%. 

JSPA mērķis ir saglabāt personāla augsto kvalifikācijas līmeni. Tādēļ JSPA personāls 
profesionālās zināšanas ieguva, piedaloties Valsts administrācijas skolas organizētajos 
kursos, kā arī citu valsts tiešās pārvaldes iestāžu un juridisko personu organizētajos kursos 
un semināros, tāpat arī piedaloties Eiropas Komisijas rīkotajās starptautiskajās un vietējā 
līmeņa konferencēs, mācībās, kursos un semināros.  

  



JSPA ĪSTENOTĀ KOMUNIKĀCIJA AR 
SABIEDRĪBU
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5. JSPA ĪSTENOTĀ KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

JSPA komunikācija ir īstenota atbilstoši JSPA kopējai stratēģijai un nolikumam. 
Komunikācijas uzdevums ir nodrošināt JSPA misijas un vīzijas īstenošanu, kā arī sabiedrības 
informētību par JSPA īstenotām programmām un aktivitātēm saskaņā ar JSPA funkcijām, 
mērķiem un uzdevumiem. 

Lai sasniegtu JSPA mērķus un uzdevumus, komunikācijas galvenie uzdevumi bija 
informēt un izglītot jauniešus un citas darbā ar jaunatni iesaistītās puses par jaunatnes un 
neformālās izglītības jomu, par iesaistīšanos ES un citās starptautiskās jaunatnes un 
neformālās izglītības programmās, par projektu attīstību un rezultātiem Latvijā, par 
mobilitātes un citām iespējām darbā ar jaunatni vietējā, reģionālā, nacionālā vai 
starptautiskā līmenī. Tāpat JSPA organizēja konsultācijas par JSPA kompetencē esošo 
Latvijas, ES un citu starptautisko programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu darbā ar 
jaunatni.  

JSPA komunikācija pārskata periodā bija veidota, galvenokārt izmantojot sabiedrisko 
attiecību metodes. Komunikācijas uzsvars bija atvērta dialoga veidošana ar sabiedrību, 
domājot gan par informācijas nodošanu, gan par atgriezeniskās saites (aptauju, komentāru, 
jautājumu veidā u.tml.) saņemšanu.  

JSPA komunikācijas darbs ir bijis orientēts uz sekmīgas iekšējās un ārējās 
komunikācijas veidošanu, pozitīva tēla veidošanu, kā arī JSPA programmu: „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, Latvijas - Šveices sadarbības programmas, Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas, eTwinning, projektu „PROTI un DARI!”, 
Annas Lindes fonda, Eiropas Jaunatnes portāla un Eurodesk popularizēšanu, programmu 
sniegto iespēju informācijas izplatīšanu, nosacījumu skaidrošanu un konsultāciju sniegšanu 
interesentiem un sabiedrībai kopumā. 

JSPA ārējā komunikācija tikusi nodrošināta, izmantojot dažādus informācijas kanālus 
(tīmekļa vietni, drukātus informatīvus materiālus, audio/video materiālus, publikācijas 
medijos, ziņu lapas un tiešsaistes sociālo tīklu platformas u.c.). Viens no nozīmīgākajiem un 
ilgtspējīgākajiem komunikācijas kanāliem bija JSPA tīmekļa vietne un citas JSPA programmu 
un aktivitāšu ietvaros uzturētās tīmekļa vietnes. 

5.1. SABIEDRĪBAS VIEDOKLIS 

JSPA komunikācija īstenota, lai sasniegtu dažādas JSPA mērķa grupas. Tā tika īstenota 
dažādām mērķauditorijām – gan ārējām, gan iekšējām. Primārās JSPA mērķa grupas bija 
jaunatnes nozares nevalstiskās organizācijas un darba ar jaunatni speciālisti organizācijās vai 
pašvaldībās, tāpat arī bijušās un potenciālās sadarbības organizācijas, jaunieši, skolotāji, 
mediju pārstāvji, interesenti par nozares aktualitātēm, kas sekoja līdzi JSPA komunikācijas 
kanālu sniegtai informācijai.  
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JSPA mērķauditorijas izpētes jomā tika veikta aptauja (pieejama tīmekļa vietnē 
www.jaunatne.gov.lv), lai noskaidrotu mērķauditorijas viedokli par JSPA darbu. Arī turpmāk 
ir paredzēts turpināt veikt mērķauditorijas aptaujas par JSPA darbu, kā rezultātā tiks 
precizēti dati par JSPA mērķauditorijas vēlmēm. 

5.2. TĪMEKĻA VIETNES 

JSPA 2017. gadā uzturēja 3 tīmekļa vietnes: jaunatne.gov.lv; etwinning.lv un 
annaslindesfonds.lv. Viena no tām - Annas Lindes fonda tīmekļa vietne - 2017. gadā tika 
nodota administrēšanai nevalstiskajam sektoram. JSPA administrēja saturu 6 tīmekļa 
vietnēs: jaunatne.gov.lv, etwinning.lv, etwinning.net, Erasmusplus.lv, europa.eu/youth, 
annaslindesfonds.lv. 

JSPA auditorija informāciju par JSPA darbību saņēma JSPA tīmekļa vietnē 
www.jaunatne.gov.lv. Tās mērķis - nodrošināt informācijas pieejamību par JSPA un par 
visām JSPA administrētajām programmām, kā arī par jauniešiem aktuāliem jaunumiem - 
aktivitātēm programmas ietvaros un citām iespējām. Ar tīmekļa vietnes starpniecību tika 
nodrošināts informācijas apmaiņas process ar sabiedrību. Interesentiem bija iespēja 
elektroniskā veidā izteikt komentārus un priekšlikumus, uzdot jautājumus, sazināties ar 
speciālistiem. Tīmekļa vietnē tika ievietoti padomi projektu īstenotājiem, informatīvie 
materiāli, galerijas ar foto, video un audio materiāliem, kā arī labās pieredzes piemēri. 

Īstenojot JSPA mērķi veicināt jauniešu sociālo iekļaušanu, 2017. gadā JSPA tīmekļa 
vietnē www.jaunatne.gov.lv tika izveidota sadaļa „Sociālā iekļaušana”, kurā pieejama 
informācija gan par sadarbību un atbalsta partneriem, gan iekļauti pieredzes stāsti. 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
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JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv informācija tika pastāvīgi aktualizēta. 2017. 
gadā tika ievietotas 366 programmu ziņas jeb vairāk nekā 30 ziņas mēnesī. 2017. gadā 
tīmekļa vietni ik mēnesi apmeklēja 9 500 interesenti (10 305 cilvēki 2016. gadā), no tiem 
unikālie apmeklētāji gada laikā bija 59 135 (54 308 apmeklētāji 2016. gadā). Gada laikā 
tīmekļa vietnē esošās lapas bija apmeklētas 363 069 reizes (365 220 reizes 2016. gadā). Arī 
JSPA 2017. gada mērķauditorijas aptaujā respondenti norādīja, ka, lai arī JSPA tīmekļa vietne 
tiek vērtēta kā laba un tās saturs – daudzveidīgs, tomēr informācija tīmekļa vietnē bija grūti 
atrodama, neesot pārskatāma un tikušas izmantotas pārāk daudz saites. Tas ir skaidrojams 
ar mērķauditorijas paradumiem - vairāk nekā trešā daļa (37,4%) internetu izmanto mobilajā 
telefonā un 3,5% internetu izmanto planšetdatorā, tikai 59,1% pārlūko internetu ar datoru. 
JSPA tīmekļa vietne ir tikusi izstrādāta 2011. gadā un nav responsīva, tādēļ tās pārlūkošana 
caur mobilo telefonu vai planšetdatoru ir apgrūtinoša, atsevišķu funkciju veikšana ir 
sarežģīta. Ņemot vērā tīmekļa vietnes statistiku un respondentu sniegto vērtējumu, JSPA 
plāno 2018. gadā atjaunot tīmekļa vietni, padarot to atbilstošu auditorijas lietošanas 
paradumiem un viegli lietojamu. 

Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning auditorija ir skolotāji, skolu atbalsta personāls 
un administrācija. Šīs auditorijas informēšanai par aktualitātēm bija izveidota un tiek 
uzturēta tīmekļa vietne www.etwinning.lv. 2017. gadā tīmekļa vietnei tika veikti būtiski 
uzlabojumi, lai to padarītu mūsdienu lietotāju paradumiem atbilstošu un viegli lietojamu. 
Tīmekļa vietnes uzlabojumi un mērķtiecīgs darbs tiešsaistē nodrošināja tīmekļa vietnes 
skatījumu pieaugumu, kas 2017. gadā bija 14 465. 2017. gadā vidējais tīmekļa vietnes 
apmeklējumu skaits bija 10 108 unikālie apmeklētāji. Tīmekļa vietnes apmeklētākā sadaļa 
bija ziņu jaunumi (2017. gadā ievietotas 115 ziņas), kur tika publicēta informācija par 
aktuālajiem pasākumiem, pieteikšanās noteikumiem utt. Tīmekļa vietnē bija publicēti labās 
prakses projektu piemēri, kā arī plaša informācija par aktivitāti, ievietotas video pamācības 
(2017. gadā izveidotas 8 video pamācības par eTwinning vides izmantošanu) un elektroniski 
pieejamie informācijas materiāli.  

 Latvijas eTwinning jaunumi tika publicēti arī eTwinning portālā www.etwining.net. 
Reģistrētajiem portāla lietotājiem (no Latvijas vairāk nekā 5000 skolotāju) bija pieejamas 
aktuālās ziņas par pieteikšanos eTwinning semināriem, konferencēm un citām mācību 
nodarbībām. 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.etwinning.lv/
http://www.etwining.net/
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JSPA sadarbībā ar VIAA turpināja administrēt tīmekļa vietnes www.erasmusplus.lv 
saturu. Tāpat JSPA turpināja administrēt un atjaunot Eiropas jaunatnes portāla informāciju 
tīmekļa vietnē europa.eu/youth. 2017. gadā tika apzināti samazināta JSPA komunikācija ar 
sabiedrību par Annas Lindes fondu (ALF), jo, lai radītu lielāku ietekmi, veicinātu savstarpējo 
sapratni, kā arī raisītu starpkultūru dialogu starp Latviju un EuroMed (Vidusjūras reģiona) 
valstīm, JSPA ALF Latvijas tīkla vadību 2017. gada nogalē nodeva nevalstiskā sektora rokās. 
Visu gadu JSPA uzturēja un atjaunoja informāciju tīmekļa vietnē www.annaslindesfonds.lv, 
kas tika slēgta līdz ar fonda nodošanu. 

5.3. SOCIĀLIE TĪKLI 

JSPA sociālajos tīklos tika ievietota informācija par mācību un atbalsta pasākumiem 
projektu iesniedzējiem un īstenotājiem, JSPA un tās aktivitātēm sabiedrībai kopumā. JSPA 
2017. gada ietvaros uzturēja informāciju 10 sociālajos tīklos un administrēja 8 sociālos tīklus: 

✓ www.facebook.com: @jaunatne, @Erasmus+ Latvija, @eTwinninglv, @annaslindesfonds; 
✓ www.twitter.com: @Jaunatne, @erasmusplusLV, @annaslindesfonds, @etwinning; 
✓ www.youtube.com: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, eTwinning. 

 
JSPA mērķauditorijas aptauja liecina, ka Facebook sociālā tīkla platforma ir viens no 

galvenajiem avotiem, ko izmanto mērķauditorija un kur tā pamana informāciju par 
aģentūru. JSPA Facebook profila sekotāju skaits pārskata periodā ir audzis aptuveni uz pusi, 
sasniedzot 314 jaunus lietotājus ar 347 informatīviem ziņojumiem. Kopumā JSPA Facebook 
profilam ir vairāk nekā 3 000 sekotāju auditorija. Pārskata periodā sasniegti 670 864 lietotāji 
un ir bijušas 8604 lietotāju iesaistes. Rezultāti sasniegti, pateicoties īpaši veidotam saturam. 
2017. gadā daudz aktīvāk komunikācijā izmantoti dažādi vizuāli risinājumi, piemēram, 
kustīgie attēli (.gif) vai informatīvu grafiku vizualizācijas. 

 

Aptaujas dati parāda, ka otrs plašāk izmantotais tiešsaistes sociālais tīkls informācijas 
iegūšanai ir „Instagram”, kur pārskata periodā JSPA vēl nav izveidots savs profils, savukārt 
Twitter kā izmantotu sociālo tīklu platformu norāda vien pāris respondenti. Arī JSPA dati 
liecina, ka Twitter sekotāju skaits stagnē. Aptaujā vairāk nekā puse respondentu norāda, ka 
ir pamanījuši informāciju par JSPA internetā vai tiešsaistes sociālajos tīklos. 

http://www.erasmusplus.lv/
http://www.annaslindesfonds.lv/
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JSPA Youtube kanālā pārskata gada laikā ievietots 21 video ar aktuālu informāciju, tai 
skaitā metodiski video materiāli, kas skaidro projektu pieteikšanas procesu, kā arī Eurodesk 
informatīvi video, video par brīvprātīgo darbu un programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, 
par „Erasmus+” 30 gadi u.c. tēmām. 

JSPA turpina uzturēt un aktualizēt informāciju gan JSPA sociālajos tīklos, gan kopējos 
profilos, piemēram, ErasmusplusLV, kurus administrē gan JSPA, gan VIAA. Tajos vienkopus 
atrodama informācija par programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā” - aktualitātes, partneru 
sadarbības piedāvājumi, semināru informācija, statistika, labās prakses piemēri u.c. 
informācija. Facebook @Erasmus+Latvija sekotāju skaits 2017. gadā ir audzis par trešdaļu, 
pārskata perioda beigās sasniedzot 1736 sekotājus. Savukārt Twitter @ErasmusplusLV 
sekotāju skaits audzis par 10%, sasniedzot 1073 sekotājus. JSPA 2017. gada ietvaros uzturēja 
un aktualizēja informāciju arī Annas Lindes fonda Facebook un Twitter sociālo tīklu kontos. 
2017. gada nogalē sociālie tīkli un mājas lapa tika nodota fonda tālākajam administrētājam - 
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklam. 

2017. gadā tika mainīta eTwinning sociālo tīklu stratēģija. Tika pilnībā dzēsti profili 
platformās draugiem.lv un linkedin.com, tāpat tika mazināta intensitāte, ar kādu veidoti 
twitter ieraksti. Tika veikti vien 165 twitter ieraksti (210 plānotie), kā arī samazinājās jaunu 
lietotāju skaits - 97 (160 plānotie). Savukārt tika izvērsts mērķtiecīgs un kvalitatīvs darbs 
Facebook. 2017. gadā tika veikti 347 ieraksti un piesaistīti 314 jauni lietotāji @eTwinning 
Facebook profilam. 

5.4. INFORMATĪVIE MATERIĀLI UN ZIŅU LAPA 

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību mērķauditorijai, kā arī popularizētu JSPA 
īstenoto programmu piedāvātās iespējas, JSPA 2017. gadā izstrādāja 17 dažādus 
informatīvos un metodiskos materiālus drukātā formātā projektu īstenotājiem, jaunatnes 
darbiniekiem un citiem interesentiem. Piemēram, 2017. gadā izstrādāta projektu 
administrēšanas rokasgrāmata projektu īstenotājiem, kas veicina sadarbības partneru 
izpratni par projektu īstenošanas nosacījumiem, mazinot pārpratumu iespējamību projektu 
noslēguma posmā. Savukārt skolotāju auditorijai tika izveidots īpašs eTwinning skolotāju 
kalendārs. Tapa arī citi daudzveidīgi informatīvie materiāli, kas ir pieejami arī elektroniski 
tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv. 

2017. gadā JSPA turpināja izdot regulāru nozares žurnālu, kurā apkopoti gan jaunatnes 
nozares aktuālie notikumi, politikas īstenošanas aktivitātes, gan apkopots organizāciju, 
pašvaldību jaunatnes speciālistu un jauniešu viedoklis un pieredzes stāsti par nozares 
aktualitātēm un īstenotiem projektiem. Gada laikā tika izveidoti 4 žurnāla numuri, kas arī 
pieejami elektroniskā versijā tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv. 

Pārskata periodā JSPA būtisku tēmu skaidrošanā arvien lielāks akcents tika likts uz 
vizuālo materiālu radīšanu (sociālo mediju vizualizācijas, infogrammas, video un audio 
materiāli u.tml). Ievērojot programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sadarbības partneru 
ieteikumus, 2017. gadā uzsākta tiešsaistes semināru organizēšana, nodrošinot plašāku 
pieejamību JSPA sniegtajai informācijai. 2017. gadā organizēti 5 tiešsaistes semināri par ES 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšanu, kuru 
ieraksti pieejami JSPA Youtube kontā. 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
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JSPA nozares aktualitātes apkopo trīs veidu ziņu lapās, kas tiek nosūtītas elektroniski 
uz e-pastiem. Tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv ir pieejama pieteikuma forma, kur 
auditorija var izvēlēties saņemt e-pastā JSPA ziņu lapu ar apkopotiem aktuālākajiem JSPA 
jaunumiem. Ziņu lapa tiek izsūtīta reizi mēnesī. 2017. gadā tika sagatavotas un izsūtītas 12 
ziņu lapas, vidēji mēnesī informāciju saņēma 2290 abonenti. Katru mēnesi Latvijas 
eTwinning 4500 abonentiem (aktīvajiem eTwinning lietotājiem, izglītības pārvaldēm) tiek 
izsūtīta ziņu lapa, informējot par aktualitātēm. 2017. gadā kopumā ir izsūtītas 12 eTwinning 
ziņu lapas.  Ziņu lapa tiek atzīta par efektīvāko saziņas metodi darbā ar skolotājiem. 2017. 
gadā tika sagatavotas un izsūtītas arī 9 Annas Lindes fonda ziņu lapas.  

5.5. MEDIJU KOMUNIKĀCIJA 

JSPA veiktā mērķauditorijas aptauja 2017. gadā liecina, ka mērķauditorijas visvairāk 
izmantotie mediji ir nacionālie mediji: Latvijas Televīzijas 1. programma, LNT, Latvijas Radio 
1, portāls delfi.lv, kā arī reģionālie laikraksti.  

 

Izmantojot daudzveidīgās sadarbības iespējas ar masu mediju pārstāvjiem, tika 
sagatavotas 36 preses relīzes. Konstatētā publicitāte: nacionālajos medijos 230 publikācijas, 
kopumā – 988 mediju publikācijas, kas pierāda arvien kvalitatīvāko mediju darbu, ko veic 
JSPA. Informācija par JSPA aktualitātēm regulāri pieejama Latvijas ziņu aģentūrās, kā arī 
laikrakstu un žurnālu publikācijās. 2017. gadā tika īstenota sadarbība ar Sabiedrisko attiecību 
aģentūru, kā arī projekta “PROTI un DARI!” ietvaros īstenotas publikācijas reģionālajos 
medijos. eTwinning mediju komunikācijā uzsvars tika likts uz publicitātes atspoguļojumu 
reģionālajos un nacionālajos drukātajos medijos, kas gada laikā sasniedza 220 rakstus.  

5.6. PASĀKUMI 

Lai nodrošinātu JSPA programmu: „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Latvijas-Šveices 
sadarbības programmas, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas, eTwinning, projekta „PROTI un DARI!”, Annas Lindes fonda, Eiropas Jaunatnes 
portāla un Eurodesk popularizēšanu, tiek rīkoti informatīvi pasākumi mērķauditorijām 
(pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, projektu 
pieteicējiem, skolotājiem, žurnālistiem u.c.). 2017. gadā tika organizēti 37 informatīvie 
pasākumi par programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eurodesk un Eiropas jaunatnes 
portālu (3033 apmeklētāji), (34 pasākumi un 2842 apmeklētāji 2016. gadā).  

http://www.jaunatne.gov.lv/
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2017. gads bija nozīmīgs ar programmas „Erasmus+” trīsdesmitgadi. Gada laikā JSPA 
realizēja 32 pasākumus, kuru ietvaros tika sniegta informācija par „Erasmus+: 30”. Kopumā 
šajos pasākumos piedalījušies 1136 apmeklētāji. Viens no lielākajiem pasākumiem bija 
„Erasmus+: 30” atklāšanas pasākums, kas norisinājās 2017. gada 7. februārī un tika 
organizēts kopā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Pasākums pulcēja vairāk nekā 50 
dalībnieku, tai skaitā plašu mediju pārstāvju loku, ļaujot uzzināt daudz jauna par programmu 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” un citām iespējām Eiropā. Pasākums tika plaši (44 mediju 
materiāli) atspoguļots mediju saturā, tai skaitā nacionālos medijos – Diena, NRA, Pervij 
Baltiskij, TV3, TVnet.lv, Lsm.lv, LR4, LTV1 u.tml. Ar sociālo tīklu komunikāciju tika sasniegta 
vairāk nekā 11 000 liela auditorija.  

2017. gadā tika organizēts Annas Lindes fonda (ALF) nodošanas pasākums, turpmāk 
tīklu uzticot pārvaldīt nevalstiskā sektora pārstāvim - Latvijas Sieviešu nevalstisko 
organizāciju sadarbības tīklam. Tāpat 2017. gada martā, noslēdzot no 2011. gada jūnija līdz 
2017. gada 31. martam Latvijā īstenotu, JSPA administrētu Latvijas – Šveices sadarbības 
programmu “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”, 
notika Latvijas un Šveices sadarbības programmas noslēguma pasākums. Programmas 
ietvaros tika veikts pētījums par sadarbības programmas ietekmi uz vietējo sabiedrību, par 
kura rezultātiem programmas noslēguma pasākumā tika sniegta informācija noslēguma 
pasākuma dalībniekiem. Pētījums izceļ aizvien pieaugošu jauniešu izpratni par neformālo 
izglītību un tās sniegtajiem ieguvumiem. 

Gada laikā organizēti arī vairāki pasākumi sociāli atstumtām mērķgrupām 
(internātpamatskolās, iestādēs, kur mācās mazākumtautību pārstāvji), kā arī pasākums 
„Eiropas jaunatnes nedēļa” 2017. gada maijā, “Time to move” 2017. gada oktobrī, kura laikā 
tika pievērsta uzmanība jauniešu iespējām Eiropā – gan tiešsaistes, gan mobilitātes, gan 
izglītības, darba, prakses iespējām un „Projektu nakts 2017”.  

JSPA piedalījās vairākos mērķauditorijai aktuālos sabiedriskos pasākumos, piemēram, 
izstādē „Skola 2017”, kur Izglītības un zinātnes ministrijas stenda ietvaros informēja 
jauniešus par jauniešu iespējām Latvijā un Eiropā, neformālo izglītību. Tāpat arī JSPA 
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piedalījās pasākumā jauniešiem „ZZ čempionāts”, kur ne tikai sniedza informāciju par 
programmām, bet arī pārbaudīja jauniešu erudīciju. Šajos pasākumos kopumā JSPA 
informēja vairāk nekā 3000 pasākumu dalībniekus, apmeklētājus par JSPA un programmu 
sniegtām iespējām. 

5.7. KONSULTĀCIJAS 

JSPA atbalsta mērķauditoriju, sniedz konsultācijas, tai skaitā sniedz konsultācijas par 
projekta realizāciju projektu pieteicējiem visos projekta posmos. Aptaujas dati liecina, ka 
vairums mērķauditorijas par efektīvāko konsultāciju veidu atzīst konsultācijas, izmantojot e-
pastu vai tālruni, kā arī tiekoties klātienē seminārā vai mācībās.  

Lai sniegtu atbalstu apstiprināto projektu īstenotājiem un veicinātu izpratni par 
kvalitatīvu projektu īstenošanu, 2017. gadā organizētas piecas klātienes tikšanās, kurās 
piedalījās 87 dalībnieki, organizētas 140 individuālās klātienes konsultācijas un izveidoti 4 
tiešsaistes semināri projektu dalībniekiem, ko JSPA Youtube noskatījušies 157 interesenti. 
Kopumā JSPA darbinieki 2017. gadā snieguši 2911 konsultācijas (2016. gadā - 2153), kā arī 
katra mēneša pēdējā otrdienā organizēta “Atvērto durvju diena”, kuras ietvaros esošajiem 
un potenciālajiem sadarbības partneriem ir iespēja saņemt konsultācijas bez iepriekšējas 
pieteikšanās. 

 

JSPA veiktajā mērķauditorijas aptaujā par 2017. gadu respondenti novērtē JSPA 
darbinieku individuālo pieeju, profesionalitāti un sniegto atbalstu. Klātienes konsultācijas 
tiek vērtētas kā ļoti detalizētas un rūpīgi sagatavotas, kurās iespējams gūt daudz 
informācijas. Tāpat tiek papildus izcelta darbinieku e-pastu komunikācija, kas tiek raksturota 
kā ātra, efektīva un atbalstoša. 

5.8. SADARBĪBA 

JSPA uzdevumu īstenošanas būtiska sastāvdaļa ir sadarbības veidošana. JSPA 
sadarbojas ar Latvijas valsts pārvaldes iestādēm, ES valstu un citu valstu institūcijām, lai ne 
tikai attīstītu programmas un projektus Latvijā, bet arī izveidotu ciešu komunikācijas tīklu. Tā 
kā JSPA mērķauditorija ir jaunieši, tad priekšplānā izvirzās sadarbības veidošana ar 
nevalstiskajām organizācijām, kas kopumā vai daļēji darbojas ar jauniešiem. 

Lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību Latvijā, JSPA ļoti cieši sadarbojas ar nevalstisko 
sektoru, atbalsta Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un sekmē labvēlīgu vidi 
biedrību un nodibinājumu darbībai. Biedrību un nodibinājumu pārstāvji ir iesaistīti 
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programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu izvērtēšanas procesā. JSPA sadarbojas 
ar Eurodesk reģionālajiem sadarbības partneriem (biedrības un nodibinājumi), kas sniedz 
informāciju par programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā” un Eurodesk, konsultē jauniešus, 
piedalās informatīvajos pasākumos, organizē mācības dažādos Latvijas novados. 

No 2017. gada JSPA mērķauditorijas aptaujas respondentiem 93% sadarbību ar JSPA 
ir vērtējuši pozitīvi. Kopējais sadarbības vērtējums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem 
paliek stabili augsts, par 7% palielinājies vien to respondentu skaits, kas sadarbību vērtē kā 
„ļoti labu”. Aptaujas respondenti (80%) ir biedrību, pašvaldību, nodibinājumu pārstāvji, 20% 
- privātpersonas, līdz ar to aptaujā organizācijas ir apliecinājušas apmierinātību ar JSPA 
ilglaicīgo un kvalitatīvo sadarbību.  

Sadarbība ar citām iestādēm notiek arī pasākumu rīkošanas kontekstā. Piemēram, 
organizējot informatīvos pasākumus, JSPA sadarbojas ar vairākām institūcijām, kuru 
kompetence ir saistīta ar jaunatnes un neformālās izglītības jomu. Pārskata periodā, 
organizējot un piedaloties informatīvajos pasākumos, JSPA sadarbojās ar tādiem 
stratēģiskajiem partneriem kā Europass, Eures, Euroguidance, EK pārstāvniecība Latvijā u.c. 
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6. JSPA PLĀNI 2018. GADAM 
2018. gadā plānots darbs ar jaunās JSPA stratēģijas izstrādi nākamajam trīs gadu 

posmam. JSPA galvenās prioritātes 2018. gadam ir: 

1. jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšana; 
2. darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās;  
3. jauniešu nodarbinātības veicināšana;  
4. neformālās izglītības atzīšana;  
5. starptautiskas dimensijas ieviešana formālās izglītības jomā;  
6. starpinstitūciju un starpnozaru sadarbības veidošana.  

 

2018. gadā tiks uzsākti trīs ilgtermiņa projekti „Erasmus+” programmas ietvaros: 
- „Role models” Eiropas Komisijas iniciatīva jauniešu sociālās iekļaušanas 

veicināšanai; 
- Starptautiskā partnerība „Brīvprātīgais darbs kā metode darbā ar jauniešiem 

NEET situācijā” ar mērķi sniegt jauniešiem NEET situācijā mobilitātes iespējas 
viņu kompetenču celšanai; 

- Starptautiskais ilgtermiņa projekts “Jaunatne par cilvēktiesībām!” ar mērķi 
ieviest cilvēktiesību dimensiju darbā ar jaunatni. 

2018. gada lielākais izaicinājums būs jaunās programmas „Eiropas Solidaritātes 
korpuss” ieviešana, kas sniegs jauniešiem vēl vairāk mobilitātes iespēju. Lai nodrošinātu 
esošo un potenciālo sadarbības partneru izpratni par jauno programmu “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” (2018.-2020. gads), 2018. gadā tiks organizēti informatīvie pasākumi 
Rīgā un reģionos, kuros tiks prezentēta programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” un tās 
īstenošanas nosacījumi, organizētas individuālās konsultācijas, lai sniegtu atbalstu 
potenciālajiem un esošajiem sadarbības partneriem par projektu izstrādi, kā arī organizēts 
mediju pasākums, lai nodrošinātu informācijas pieejamību par programmu “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” sabiedrībai kopumā. Tiks īstenots īpašs individuālais darbs ar 
esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem programmas “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” ietvaros, lai popularizētu Eiropas Komisijas izstrādāto IT sistēmu programmas 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” dalībnieku reģistrēšanai. 2018. gadā tiks uzsākta Kvalitātes 
zīmes piešķiršana organizācijām, kuras vēlēsies iesaistīties programmas „Eiropas 
Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanā. 

Lai atbalstītu projektu iesniedzējus, JSPA organizēs dažādus atbalsta pasākumus, kā 
arī sniegs individuālas konsultācijas.   

2018. gadā jauniešu nodarbinātības veicināšanas ietvaros JSPA turpinās veikt 
projekta „PROTI un DARI!” īstenošanu, tai skaitā informatīvo pasākumu organizēšanu 
sadarbības partneriem par projekta īstenošanas jautājumiem, mācību nodrošināšanu 
programmu vadītājiem, mērķa grupas jauniešu mentoriem un projekta īstenošanas un 
vadības personālam darbam ar mērķa grupas jauniešiem, konsultāciju sniegšanu 
programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem tiešsaistē, telefoniski un 
klātienē visā projekta īstenošanas laikā. Tāpat JSPA turpinās arī projekta saturiskās kvalitātes 
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nodrošināšanu un uzraudzību visos projekta īstenošanas posmos, sadarbības partneru 
sniegto projekta pārskatu izvērtēšanu, projekta vadību un informācijas un publicitātes 
pasākumu īstenošanu. 

Lai sasniegtu JSPA mērķus un uzdevumus, JSPA komunikācija tiks veidota atbilstoši 
JSPA kopējai stratēģijai. Viens no būtiskiem komunikācijas uzdevumiem 2018. gada ietvaros 
(atbilstoši mērķauditorijas aptaujā norādītajam, par apgrūtinošu satura pārskatu) būs JSPA 
tīmekļa vietnes uzlabojumi, lai tā atbilstu mērķauditorijas lietošanas paradumiem un būtu 
viegli pārskatāma, izmantojot dažādas tehnoloģijas (dators, mobilais telefons, 
planšetdators). Tāpat 2018. gadā, atbilstoši respondentu aptaujas datiem, JSPA no jauna 
uzsāks un attīstīs komunikāciju sociālo tīklu platformā Instagram. JSPA 2018. gada uzdevums 
būs uzlabot sadarbību ar mediju pārstāvjiem, tā rezultātā gūstot pilnīgāku JSPA tēmu 
atspoguļošanu mediju publikāciju ietvaros.  

2018. gada ietvaros JSPA apzinās un izvērtēs reklāmas komunikācijas izmantošanas 
iespējas, lai aktuālā JSPA un programmu informācija aizsniegtu plašāku sabiedrības daļu. 

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību un celtu JSPA darba kvalitāti, 2018. gadā 
paredzēts izveidot JSPA konsultatīvo padomi.  

JSPA ir plānotas šādas finanšu saistības attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzekļu izlietojumu:  

● apakšprogrammas „Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma 
„Jaunatne darbībā” 2007. - 2013. gadam” īstenošanai – finanšu saistības pret EK; 

● apakšprogrammas „Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” 2014. - 2020. gadam projektu nodrošināšanai” – finanšu saistības pret 
EK. 
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1. PIELIKUMS: JSPA 2017. GADA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 
(izpilde pēc 
uzkrāšanas 
principa) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā 

Izpilde pēc 
uzkrāšanas 
principa 

1. Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

 4 188 473  6 987 346  5 249 252 

1.1. Dotācijas  1 568 212  2 387 234  2 369 123 

1.2. Pārējie finanšu ieņēmumi  8 470 0  1 001 

     

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība  2 611 791  4 592 612  2 879 081 

1.4. Valsts pamatbudžeta iestāžu 
ne naudas darījumu ieņēmumi 
no citas ministrijas vai 
centrālās iestādes 
pamatbudžeta 

 
0  

0  
47 

1.5. Valsts budžeta iestāžu 
saņemtā atmaksa no 
pašvaldībām par Eiropas 
Savienības politiku 
instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansētajos projektos 
(pasākumos) piešķirtajiem 
līdzekļiem 

 
0  

  
7 500 

 
0 

2. Izdevumi (kopā)   
4 091 963 

  
9 343 370 

  
5 188 901 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   
3 797 930 

  
8 989 830 

  
4 742 108 

2.1.1. Kārtējie izdevumi   
1 632 416 

  
2 983 125 

  
1 767 670 

2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un 
sociālie pabalsti 

  
1 599 594 

  
3 605 398 

  
1 718 257 

2.1.3. Kārtējie maksājumi Eiropas 
Kopienas budžetā un 
starptautiskā sadarbība 

  
4 664 

  
747 757 

  
241 303 

2.1.4. Uzturēšanas izdevumu 
transferti 

  
561 256 

  
1 653 550 

  
1 014 878 

2.2 Pārējie izdevumi, kas veidojas 
pēc uzkrāšanas principa 

  
11 407 

 
0 

  
73 

2.3. Izdevumi 
kapitālieguldījumiem 

  
282 626 

  
353 540 

  
446 720 

 Finansēšana. Ārvalstu finanšu 
palīdzības naudas līdzekļu 
atlikuma palielinājums 

  
96 510 

  
-2 356 024 

  
60 351 



Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: 67358065 Fakss: 67358060
E-pasts: info@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv
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