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JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRAS DIREKTORES

Daina Sproģe

PRIEKŠVĀRDS

2018. gadā aizritēja 100 gadi kopš Latvijas valsts dibināšanas. Tas bija gads, kurā 
aizdomājāmies par to, kā tapusi mūsu valsts, par iestāšanos Eiropas Savienībā 
(turpmāk – ES). Uzskatām, ka vieni no lielākajiem ieguvējiem dalībai ES ir Latvijas 
jaunieši, jo viņiem ir iespēja paplašināt savas zināšanas un gūt starptautisku 
pieredzi, izmantojot programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un no 2018. 
gada – arī programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

2018. gads vērtējams pozitīvi, tajā Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūrai (turpmāk – JSPA) izdevās realizēt jaunatnes politikas īstenošanai 
izvirzītos mērķus un uzlabot plānotos rezultātus. 2018. gadā JSPA paplašināja tās 
sadarbību ar sabiedrību un ieinteresētajām pusēm, izveidojot JSPA Konsultatīvo 
padomi, kas tika iesaistīta JSPA darbībai būtisku jautājumu apspriešanā. Tāpat 
2018. gadā JSPA izstrādāja darbības stratēģiju 2019.–2020. gadam, nosakot 
prioritātes un darbības virzienus.

 JSPA īstenoto atbalsta pasākumu rezultātā 2018. gadā palielinājās administratīvi 
teritoriālo vienību īpatsvars, kurās tiek īstenots kāds no JSPA programmu 
projektiem. Tāpat palielinājās jaunatnes darbinieku un jauniešu skaits, kas 
iesaistījās JSPA aktivitātēs, gūstot jaunas zināšanas. Ar gandarījumu vērojam, 
kā jaunatnes jomā strādājošie savā ikdienas darbā izmanto starptautiskās un 
nacionālās atbalsta iespējas, šādi stiprinot gan jomu kopumā, gan arī papildinot 
savas zināšanas starptautiskā vidē.

2018. gadā turpinājām darbu ar programmām “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, “PROTI un DARI!”, 
“Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma”, ar Eiropas skolu sa-
darbības tīklu eTwinning un Eiropas jaunatnes informācijas tīklu Eurodesk. Tomēr lielākais mūsu 
izaicinājums bija ieviest un Latvijā iedzīvināt jaunu ES programmu – “Eiropas Solidaritātes kor-
puss”, kas jauniešiem piedāvā vēl plašākas mobilitātes iespējas.
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D A I N A  S P R O Ģ E

JSPA direktore

2019. gads būs zīmīgs ar to, ka Latvijai apritēs 15 gadi, kopš esam iestājušies ES. 
JSPA apritēs 20 gadi. Gada ietvaros turpināsim būt vadošais sadarbības partneris 
pašvaldībām un NVO darba ar jaunatni attīstībai, lai Latvijā būtu sociāli aktīvi 
jaunieši, profesionāli jaunatnes darbinieki, atbalstoša un mūsdienīga izglītības 
vide. Sasniegsim to, strādājot un savā darbā ievērojot tādas vērtības kā atvērtība, 
profesionalitāte, sadarbība un atbildība. 

Vēlos pateikties sadarbības partneriem par līdzšinējo sadarbību, kas veicinājusi 
JSPA rezultātu sasniegšanu, kā arī pausto augsto vērtējumu līdzšinējai sadarbībai, 
tāpat arī sabiedrībai par uzticēšanos. Esmu pārliecināta, ka ar esošo komandu 
iespējams īstenot visaugstākos mērķus, un vēlos pateikties katram personīgi par 
līdzšinējo darbu.

Patiesā cieņā 



STATUSS, MISIJA, VĪZIJA, MĒRĶI, UZDE VUMI UN FUNKCIJAS

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 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 FUNKCIJAS ATBILSTOŠI TĀS NOLIKUMAM IR:

• nodrošināt Latvijas, ES un citu starptautisko programmu, projektu un 
iniciatīvu īstenošanu darbā ar jaunatni;
• nodrošināt Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla administrēšanu Latvijā un 
Eiropas Jaunatnes portāla nacionālā satura sagatavošanu;
• nodrošināt nacionālā jaunatnes informācijas tīkla veidošanu un 
administrēšanu.

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”.

JSPA DARBĪBAS VIRZIENI UN ADMINISTRĒTĀS PROGRAMMAS 

JSPA būtiskākie darbības virzieni: 

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

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

JSPA DARBĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

JSPA misija: JSPA ir vadošais sadarbības partneris pašvaldību un NVO darba ar jaunatni attīs-
tībai.

JSPA vīzija: sociāli aktīvi jaunieši, profesionāli jaunatnes darbinieki un atbalstoša vide.
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JSPA sniedz atbalstu: 

• pašvaldībām jaunatnes politikas ieviešanai un īstenošanai;
• jaunatnes darbiniekiem kvalifikācijas paaugstināšanai;
• jauniešiem līdzdalības un sociālās iekļaušanas veicināšanai;
• pedagogiem motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšanai.

JSPA nodrošina:

• ES programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” īstenošanu;
• ES programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanu;
• Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla koordināciju Latvijā;
• ES programmas “Erasmus+” aktivitātes eTwinning īstenošanu;
• Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietvaros sasniegto rezultātu 
ilgtspēju;
• Jaunatnes politikas valsts programmas īstenošanu, kas tiek realizēta 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros;
• 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.

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.

JSPA ir pilnveidojusi iekšējo kontroles sistēmu, uzturot kvalitātes vadības 
sistēmas sertifikātu ISO 9001:2015, tādējādi apliecinot JSPA atbilstību sertifikāta 
prasībām jauniešu neformālās izglītības programmu administrēšanā. Lai 
novērtētu kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu un aktualizēšanu, ik gadu 
JSPA ticis 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.

JSPA pārskata periodā ir pilnveidojusi risku vadību, uzlabojot iekšējo normatīvo 
aktu bāzi un nodrošinot atbilstošus risku ietekmes mazināšanas un uzraudzības 
pasākumus. Veikta risku mazināšanas pasākumu efektivitātes novērtēšana, kā 
arī īstenotas kontroļu darbības regulāras pārbaudes.



BUDŽETA INFORMĀCIJA

JSPA 2018. gadā piešķirto valsts budžeta dotāciju un Eiropas Komisijas (turpmāk 
– EK) finansējuma apjomu un tā izlietojumu ārvalstu finanšu palīdzības projektu 
īstenošanai un JSPA darbības nodrošināšanai sk. 1. pielikumā “Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras 2018. gada finansējums un tā izlietojums”.

VALSTS PAMATBUDŽETA IZLIETOJUMS

2018. gadā JSPA valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, transfertu un 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ieņēmumi un to izlietojums atbilstoši noteiktajiem 
darbības virzieniem ir minēts turpmākā uzskaitījumā:

VALSTS PAMATFUNKCIJU ĪSTENOŠANA

PROGRAMMA 21.00.00. “JAUNATNES POLITIKAS VALSTS PRO-
GRAMMA”

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde – 590 382 euro. Budžeta izpildes 
palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 146 658 euro (izdevumu izpilde  
2018. gada 12 mēnešos – 590 382 euro, 2017. gada 12 mēnešos – 443 724 euro). 
Faktiskā izpilde, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata perioda 12 mēnešiem, palielinājās, 
jo 2018. gadā pieauga finansiālais atbalsts nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju 
darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā.

Plānotais finansējums izdevumiem 2018. gada 12 mēnešos bija 603 234 euro, 
faktiskā izpilde – 590 382 euro. 2018. gada 12 mēnešos netika apgūti 12 851 euro no 
uzturēšanas izdevumu transfertiem, jo projekta īstenotāji pilnībā neizlietoja projektiem 
piešķirto finansējumu.

ES POLITIKU INSTRUMENTU UN PĀRĒJĀS ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBAS 
LĪDZFINANSĒTO PROJEKTU UN PASĀKUMU ĪSTENOŠANA

APAKŠPROGRAMMA 63.08.00. “EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA  
PROJEKTI (2014–2020)”

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde – 2 107 296 euro. Budžeta izpildes 
palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 1 063 812 euro (izdevumu izpilde 
2018.  gada 12 mēnešos – 2 107 296 euro, 2017. gada 12 mēnešos 1 043 484 euro), 
kas skaidrojams ar to, ka tika uzsākta projekta ieviešanas aktīvā fāze pašvaldībās.

Plānotais finansējums izdevumiem 2018. gada 12 mēnešos – 2 110 972 euro, faktiskā 
izpilde – 2 107 296 euro. 2018. gada 12 mēnešos netika apgūti 3 676 euro. Ietaupījums 
izveidojies, jo personālam bija darbnespēja, supervīzijas pašvaldību īstenošanas 
personālam tika organizētas mazākā skaitā, nekā plānots, kā arī pamatlīdzekļi iegādāti 

7



8

par mazāku summu nekā plānots.

APAKŠPROGRAMMA 70.09.00. “EIROPAS SAVIENĪBAS JAUNIEŠU 
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “JAUNATNE DARBĪBĀ” 
2007.–2013. GADAM”

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde – 7 180 euro. Budžeta izpildes 
samazinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 234 123 euro (izdevumu izpilde 2018. 
gada 12 mēnešos – 7 180 euro, 2017. gada 12 mēnešos – 241 303 euro). Samazinājums 
izveidojies tāpēc, ka apakšprogramma “Eiropas Savienības jauniešu neformālās 
izglītības programma “Jaunatne darbībā” 2007.–2013. gadam” noslēdzās 2016. gada 
jūnijā, tādējādi 2007.–2013. gada Finanšu līguma ietvaros 2016. gada 12 mēnešos EK 
tika atmaksāts mazāks projektu īstenošanai neizlietotais finansējums.

Plānotais finansējums izdevumiem 2018. gada 12 mēnešos – 17 629 euro, faktiskā 
izpilde – 7 180 euro. Neizlietotais finansējums pēc rēķina saņemšanas tiks atmaksāts EK.

APAKŠPROGRAMMA 70.10.00. “JAUNATNES STARPTAUTISKO PRO-
GRAMMU AĢENTŪRA”

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde – 1 341 501 euro. Budžeta izpildes 
palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 153 167 euro (izdevumu izpilde 2018. 
gada 12 mēnešos – 1 341 501 euro, 2017. gada 12 mēnešos – 1 188 334 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 2018. gada 12 mēnešos bija 2 241 054 euro, 
faktiskā izpilde – 1 341 501 euro. Pārskata periodā neizlietotais finansējums tiks 
izmantots nākamo plānošanas periodu ietvaros.

Apakšprogrammas finansējums veidojās no šādiem finansējuma avotiem:

• Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi Eiropas Savienības jauniešu neformālās 
izglītības programmas “Jaunatne darbībā” 2007.–2013. gadam administratīvo 
funkciju nodrošināšanai projektu administrēšanā, kuru plānotais finansējums 
izdevumiem 2018. gada 12 mēnešos bija 150 879 euro, faktiskā izpilde – 30 253 
euro.
• Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem eTwinning programmas nodrošināšanai, 
kuras plānotais finansējums izdevumiem 2018. gada 12 mēnešos bija 93 139 
euro, faktiskā izpilde – 93 139 euro.
• Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi eTwinning nodrošināšanai, kuras plānotais 
finansējums izdevumiem 2018. gada 12 mēnešos bija 398 415 euro, faktiskā 
izpilde – 166 339 euro.
• Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem Eiropas Savienības programmas 
Erasmus+ 2014.–2020. gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai projektu 
administrēšanā, kuras plānotais finansējums izdevumiem 2018. gada 12 
mēnešos bija 358 472 euro, faktiskā izpilde – 358 472 euro.
• Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 
2014.–2020. gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai projektu 
administrēšanā, kuras plānotais finansējums izdevumiem 2018. gada 12 
mēnešos bija 1 165 423 euro, faktiskā izpilde – 633 417 euro.
• Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem EK jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk 
funkciju nodrošināšanai, kam plānotais finansējums izdevumiem 2018. gada 12 
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mēnešos bija 16 899 euro, faktiskā izpilde – 16 899 euro.
• Ārvalstu finanšu palīdzības EK jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk funkciju 
nodrošināšanai plānotais finansējums izdevumiem 2018. gada 12 mēnešos bija 
27 135 euro, faktiskā izpilde – 25 475 euro.
• Ārvalstu finanšu palīdzības EK projekta “Erasmus+ Nacionālo aģentūru 
tīklošanās cilvēktiesību izglītības aktualizēšanai jaunatnes jomā” īstenošanas 
nodrošināšanai plānotais finansējums izdevumiem 2018. gada 12 mēnešos bija 
30 692 euro, faktiskā izpilde – 17 507 euro.

APAKŠPROGRAMMA 70.15.00. “EIROPAS SAVIENĪBAS PROGRAM-
MAS “ERASMUS+: PROJEKTU ĪSTENOŠANAS NODROŠINĀŠANA”

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde – 3 085 784 euro. Budžeta izpildes 
samazinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 33 737 euro (izdevumu izpilde 
2018. gada 12 mēnešos – 3 085 784 euro, 2017. gada 12 mēnešos – 3 119 521 euro). 
Faktiskā izpilde, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata perioda 12 mēnešiem, samazinājās,  
jo 2018. gadā bija mazāks apstiprināto projektu skaits, līdz ar to avansa maksājumi, 
salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, bija lielāki.

Plānotais finansējums izdevumiem 2018. gada 12 mēnešos – 5 342 885 euro, faktiskā 
izpilde – 3 085 784 euro. Pārskata periodā neizlietotais finansējums tiks izmantots 
nākamo plānošanas periodu ietvaros.

Apakšprogrammas finansējumu veidoja šādi finansējuma avoti:

1. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 
2014.–2020. gadam JSPA projektu nodrošināšanai, kuras plānotais finansējums 
izdevumiem 2018. gada 12 mēnešos bija 4 545 259 euro, faktiskā izpilde – 3 085 295 
euro.

Apakšprogrammas finansējumu veidoja JSPA un EK noslēgto līgumu ietvaros 
saņemtais finansējums:

• 2014. gada līgums Nr. EAC-2014-0040 noslēgts 30.07.2014., kura darbības laiks ir 
no 2014. gada janvāra līdz 2017. gada decembrim – LV74TREL215061905300B.
• 2015. gada līgums Nr. EAC-2015-0095 noslēgts 05.06.2015., kura darbības laiks ir 
no 2015. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim – LV74TREL215061905300B.
• 2016. gada līgums Nr. EAC-2016-0030 noslēgts 08.04.2016., kura darbības laiks ir 
no 2016. gada janvāra līdz 2019. gada decembrim – LV74TREL215061905300B.
• 2017. gada līgums Nr. EAC-2017-0029 noslēgts 30.03.2017., kura darbības laiks ir 
no 2017. gada janvāra līdz 2020. gada decembrim – LV74TREL215061905300B.
• 2018. gada līgums Nr. EAC-2018-0029 noslēgts 30.03.2018., kura darbības laiks ir 
no 2018. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam – LV74TREL215061905300B.

2. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu 
īstenošanas nodrošināšanai, kuru plānotais finansējums izdevumiem 2018. gadam bija 
797 626 euro, faktiskā izpilde – 489 euro. JSPA un EK noslēgtā Finanšu līguma ietvaros 
finansējums tika saņemts 2018. gada 27. decembrī. Pārskata periodā neizlietotais 
finansējums tiks izmantots nākamo plānošanas periodu ietvaros.

JSPA budžeta izlietojums 2018. gadā ir bijis atbilstošs noteiktajiem darbības 
virzieniem un ilgtermiņa plāniem.
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IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM (ATBILSTOŠI PAKALPO-
JUMU VEIDIEM), TAI SKAITĀ VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDĒM, 
UN TO IZLIETOJUMS

JSPA nav bijuši ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

JSPA SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN DĀVINĀ JUMI, TO IZLIETOJUMS

JSPA 2018. gadā Japānas delegācijas vizītes Latvijā nodrošināšanai tika saņemti 
un izlietoti 26 612 euro.



11

JSPA DARBĪBAS REZULTĀTI 2018. GADĀ

JSPA 2018. 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 paaugstināšanā, 

Straptautiski ilgtermiņa 
projekti

Nacionāla mēroga 
mācību pasākumi 

Starptautiskas mācības 
jaunatnes darbiniekiem

Pasākumu skaits Dalībnieku skaits

Mācību organizēšana
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gan jauniešiem līdzdalības un sociālās iekļaušanas veicināšanā, gan pedagogiem 
profesionālās kapacitātes paaugstināšanā.

Visa gada garumā JSPA viens no atbalsta sniegšanas instrumentiem bija mācību 
organizēšana iepriekš minētajām mērķgrupām. “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
programmas ietvaros 2018. gadā JSPA īstenoja 15 starptautiskus ilgtermiņa projektus, 

kuros piedalījās 447 dalībnieki. Savukārt 21 nacionālā mēroga mācību pasākumā, 
kas bija vērsti uz projektu iesniedzēju skaita palielināšanu JSPA administrētajās 
programmās un jaunatnes darbinieku kompetenču uzlabošanu, piedalījās  
611 dalībnieki. 104 jaunatnes darbiniekiem bija iespēja apgūt jaunas prasmes un 
zināšanas 55 starptautiskās mācībās. 

Viens no galvenajiem JSPA uzdevumiem 2018. gadā bija uzsākt programmas “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” ieviešanu Latvijā. Lai informētu esošos un potenciālos projektu 
iesniedzējus par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”, tika organizētas dažādas 
mācības par projektu izstrādi, kā arī informatīvi pasākumi un vebināri potenciālajiem 
projektu iesniedzējiem. Tāpat tika izstrādāta jauna sadaļa JSPA tīmekļa vietnē, 
izdoti informatīvie materiāli jauniešiem un sagatavoti videoieraksti potenciālajiem 
projektu iesniedzējiem. Rezultātā 2018. gadā pirmajā projektu konkursā tika iesniegti  
55 projekti. JSPA apstiprināja 25 projektus, kā arī noslēdza 9 vispārējās vienošanās 
par Brīvprātīgā darba projektu īstenošanu.

JSPA īstenoto atbalsta pasākumu rezultātā 2018. gadā palielinājās administratīvi 
teritoriālo vienību īpatsvars, kas iesniedz projektus programmās “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Palielinājās arī to administratīvi 
teritoriālo vienību īpatsvars, kas projektus programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
iesniedza pirmo reizi (Jaunjelgavas novads, Krimuldas novads, Limbažu novads, 
Naukšēnu novads, Pļaviņu novads un Salas novads). Tādējādi līdz 2018. gada beigām 
programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” bija saņemti projektu pieteikumi no 
68,9% Latvijas administratīvo teritoriju vienībām. Kopumā 2018. gadā trīs atklātajos 

"Erasmus+: Jaunatne 
darbībā" iesniegtie 
projekti 2014.-2018. 
gadā

Ir iesniegti projekti

Nav iesniegti projekti
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“Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas projektu konkursos tika iesniegti 
347 projekti, no kuriem finansiālu atbalstu saņēma 125, nodrošinot iespēju iesaistīties 
4 467 jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, lai uzlabotu kompetences un darba ar 
jaunatni kvalitāti. 

2018. gadā tika akreditētas Brīvprātīgā darba organizācijas 8 jaunās administratīvo 
teritoriju vienībās – Aizputes novadā, Apes novadā, Burtnieku novadā, Ropažu novadā, 
Salaspils novadā, Saulkrastu novadā, Skrundas novadā un Vaiņodes novadā.

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas  
2018.  gadam ietvaros organizētajos atklātajos projektu konkursos pašvaldības varēja 
saņemt atbalstu ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstīšanai, savukārt NVO - jauniešu 
līdzdalības veicināšanai.   Kopā tika iesniegti 69 projektu pieteikumi, no kuriem  
51 projekts tika apstiprināts. 2018. gadā pirmo reizi pašvaldības un NVO varēja iesniegt 
projektus atklātā konkursā “Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un 
attīstībai”, nodrošinot aktivitātes mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un 
pilnveidei. Konkursā kopumā tika iesniegti 20 projekti un no tiem apstiprināti 14.

Jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un 
starptautiskajā jaunatnes politikā 2017. gadā tika organizēts atklāts projektu konkurss, 
kas paredzēja nodrošināt atbalstu nacionāla līmeņa jaunatnes organizācijām divu 
gadu periodā, līdz ar to 2018. gadā jauns konkurss netika organizēts. Valsts budžeta 
finansējumu 2018. gadā turpināja saņemt nacionāla līmeņa jaunatnes organizācijas: 
biedrība “Latvijas Mazpulki”, biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, 
biedrība “Streetbasket” un biedrība “Latvijas jaunatnes padome”. Projekti sniedza 
būtisku ieguldījumu organizāciju kapacitātes stiprināšanā – sekmēja jaunu biedru 
piesaisti, dažādoja organizāciju īstenotās neformālās izglītības programmas, veicināja 
organizāciju atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī nodrošināja 
jaunatnes organizāciju pārstāvniecību gan nacionāla, gan Eiropas līmeņa jaunatnes 
politikas īstenošanā. 

JSPA jauniešu prasmju attīstīšanu un iesaisti izglītībā, kā arī darba tirgū īstenoja 
projekta “PROTI un DARI!” ietvaros. 2018. gadā projektā “PROTI un DARI!” tika iesaistīti 
1 078 jaunieši. 

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 2018. gadā paveikto, 
tostarp par JSPA īstenotajiem mācību pasākumiem un citiem 
sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem, izklāstīta turpmākajās 
pārskata nodaļās.

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. 
Atzīšanas process veicina darba ar jaunatni kvalitāti. Programmu 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
ietvaros kā instruments neformālās izglītības atzīšanai tiek 
izmantots Youthpass sertifikāts, kas apliecina dalībnieku 
gūtās kompetences. Kopumā 2018. gadā tika izsniegti 3 091 
Youthpass sertifikāts, kas ir par 37 % vairāk nekā 2017. gadā. 
Pieaugošais izsniegto Youthpass sertifikātu skaits veicināja ne 
tikai neformālās izglītības sociālo atzīšanu, bet arī atpazīstamību 
un atzīšanu plašākā sabiedrībā un darba tirgū.
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No 2014. gada 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, JSPA katru gadu organizē mācības par mācīšanās procesa organizēšanu. 
2018. gadā JSPA organizēja mācības “Passion for learning” 14 dalībniekiem, kas ikdienā 
strādā ar jauniešiem. Mācību rezultātā 80% dalībnieku uzlaboja savu darba praksi, 
ieviešot tajā dažādas metodes mācīšanās mērķu definēšanai, izvērtēšanai un mācīšanās 
dokumentēšanai.

Lai veicinātu neformālās izglītības atzīšanu, JSPA 2018. gadā programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” ietvaros ikgadējā projektu ideju attīstīšanas pasākuma “Projektu 
nakts” laikā organizēja darba grupu 15 organizācijām, kas bija īstenojušas projektus 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmā. Darba grupas ietvaros 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.

ATBALSTS PAŠVALDĪBĀM JAUNATNES POLITIKAS IE VIEŠANĀ UN 
ĪSTENOŠANĀ

Politikas plānotie sasniedzamie rezultāti paredz, pirmkārt, atbalsta mehānisma 
nodrošināšanu personām, kas veic darbu ar jaunatni, tai skaitā jaunatnes lietu 

speciālistu dalību kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos un mācībās, un, otrkārt, 
pašvaldību skaita 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 

Ilgtermiņa projekta 
"Kvalitātes celšana savā 
pašvaldībā" izvērtēša-
nas tikšanās Izglītības 
un zinātnes ministrijā
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un jaunatnes darbinieku, tomēr pašvaldībām joprojām ir nepieciešams atbalsts, 
jo īpaši attiecībā uz sistemātisku, ilgtermiņa mērķu izvirzīšanu. Ņemot vērā to, ka 
jaunatnes jomā situācija pašvaldībās ir ļoti atšķirīga, JSPA 2018. gadā sniedza atbalstu, 
pielāgojoties dažādām pašvaldību vajadzībām. Tika organizētas gan īstermiņa, gan 
ilgtermiņa mācības, JSPA sniedza individuālas konsultācijas, pašvaldības tika aicinātas 
iesaistīties starptautiskās mācībās ārpus Latvijas.

JSPA 2018. gadā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros turpināja 
īstenot ilgtermiņa projektu “Kvalitātes celšana savā pašvaldībā”. Projekta mērķis 
ir veicināt darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībās. Kopumā divu gadu laikā tika 
sniegts atbalsts 14 pašvaldībām. Projekta rezultātā visās iesaistītajās pašvaldībās tika 
sakārtota sistēma darbam ar jaunatni. 2018. gadā JSPA varēja novērtēt 2017. gadā 
īstenoto atbalsta pasākumu rezultātus. Piemēram, Viļānu novada pašvaldība, Saulkrastu 
novada pašvaldība, Brocēnu novada pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, kas bija 
projekta “Kvalitātes celšana savā pašvaldībā” dalībnieces 2017. gadā, iesniedza un 
īstenoja pirmos projektus programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2018. gadā. 

2018. gadā programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” bija iesaistījušās 39,5 % no 
visām Latvijas pašvaldībām, turklāt saņemti pieteikumi no 5 jaunām pašvaldībām 
(Krimuldas novada, Limbažu novada, Naukšēnu novada, Salas novada un Viļānu 
novada). 2018. gadā tika rīkota ikgadējā konference pašvaldībām par darba ar jaunatni 
īstenošanu vietējā līmenī, kuru apmeklēja 86 dalībnieki.

Būtisks atbalsts pašvaldībām tika sniegts arī Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros. 2018. gadā 28 pašvaldības īstenoja 
projektus, lai attīstītu ilgtermiņa darbu ar jaunatni. Projektu ietvaros šīs pašvaldības 
attīstīja darbu ar jaunatni pagastos, uzsāka darbu pie mobilā darba ar jaunatni sistēmas 
izveides, 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. 11 pašvaldības uzsāka īstenot projektus, lai izveidotu 
un attīstītu mobilā darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās, veicinot regulāras jauniešu 
līdzdalības iespējas viņu dzīvesvietā. 

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 
ietvaros iesaistījās 35,30 % no visām Latvijas pašvaldībām, turklāt 2018. gadā tika 
saņemti 6 pieteikumi no pašvaldībām, kuras iepriekš nebija piedalījušās Jaunatnes 
politikas valsts programmas konkursos (Inčukalna novads, Viļānu novads, Krustpils 
novads, Apes novads, Ķeguma novads un Baltinavas novads). 

JSPA sniegtais atbalsts ir būtiski sekmējis darba ar jaunatni attīstību vietējā līmenī, kā 
arī sekmējis pašvaldību iesaistīšanos darba ar jaunatni īstenošanā starptautiskā līmenī.

ATBALSTS JAUNIEŠU LĪDZDALĪBAI 
Jauniešu līdzdalība ir viena no darba ar jaunatni pamatvērtībām, ko JSPA uzsver visos 

līmeņos – gan strādājot ar jaunatnes jomā strādājošajiem dažādās Latvijas pašvaldībās, 
gan popularizējot un skaidrojot programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” projektu iespējas, gan arī aktualizējot jauniešu līdzdalību kā 
nozīmīgu tēmu JSPA īstenotajās mācībās.

Lai nodrošinātu veiksmīgu informācijas izplatīšanu Latvijas reģionos, JSPA koordinē 
un administrē Eiropas jaunatnes informācijas tīklu Eurodesk. Tīklu 2018. gadā veidoja 
21 Latvijas organizācija – nevalstiskās organizācijas, jauniešu centri vai pašvaldības. 
Informācijas tīklam 2018. gadā pievienojās septiņi jauni reģionālie koordinatori un 
informācijas punkti (tostarp pieci jauniešu centri).

Lai veicinātu programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes 
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korpuss” piedāvāto iespēju iekļaušanu darbā ar jauniešiem NEET situācijā, 
2018. gadā tika uzsākta starptautiska ilgtermiņa projekta “Starptautiski projekti 
jaunatnes jomā kā instruments darbā ar jauniešiem NEET situācijā” īstenošana. 
2018. gadā tika organizētas nacionālas mācības, kurās 24 dalībniekiem radās 
izpratne par programmām un jauniešu NEET situācijā iesaisti starptautiskos 
projektos.

Mazinot atstumtību, radikalizāciju, kā arī veicinot sociālo iekļaušanu, aktīvu 
pilsoniskumu un piederību Eiropas vērtībām, 2018. gadā JSPA īstenoja EK 
iniciatīvu “Iedvesmas personas” (Network of Role Models). Iniciatīvas ietvaros 
tika organizēti 7 pasākumi Latvijas reģionos, kuros kopumā piedalījās  
250 dalībnieki. Pasākumos jaunieši un darbā ar jaunatni iesaistītās personas 
uzzināja par JSPA administrēto programmu piedāvātajām iespējām. Pasākumu 
laikā jauniešus aktīvai līdzdalībai iedvesmoja šovu komanda “Street Warriors” 

un mūziķis, uzņēmējs Reinis Reķis. 

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešu līdzdalību visvairāk 
veicināja 3. pamatdarbības “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas 
veidotāju tikšanās” projekti, kuros tika iesaistīti 996 dalībnieki. Projektos jaunieši 
iesaistījās diskusijās ar politikas veidotājiem par viņiem būtiskiem jautājumiem. 

2018. gadā uzsākta programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes 
projektu popularizēšana, kā rezultātā tika iesniegti 19, no kuriem apstiprināti 11 
Solidaritātes projekti. Kopumā vēlmi veikt izmaiņas vietējā sabiedrībā izrādīja 
64 jaunieši. Solidaritātes projektu ietvaros jaunieši risināja dažādus vietējā 
sabiedrībā aktuālus izaicinājumus - sekmēja toleranci pret Latvijā dzīvojošajiem 
ārzemniekiem, veicināja dialogu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, 
mazināja stereotipus par mentālās veselības jautājumiem, nodrošināja jauniešu 
brīvā laika pavadīšanas iespējas un degradētās pilsētvides atdzīvināšanu u.c.

Jauniešu līdzdalība tika sekmēta arī Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmā. 2018. 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 valsts budžeta finansējumu turpināja saņemt četras 
nacionāla līmeņa jauniešu organizācijas, lai nodrošinātu atbalstu šo organizāciju 
darbībai un līdzdalībai valsts jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā 

Pirmā "Iedvesmas 
personu" vizīte Madonā 
- šovu komanda "Street 
Warriors"
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sadarbībā. Kopumā projektos tika iesaistīti aptuveni 4 000 jauniešu, sekmējot aktīvu 
jauniešu līdzdalību visā Latvijā. Tādējādi Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmā, salīdzinot ar 2017. gada rādītājiem, ir palielinājusies 
jauniešu līdzdalība un līdzdalības iespējas. Tāpat 2018. gadā tika atbalstīti 9 jaunatnes 
organizāciju projekti, kuru ietvaros jaunatnes organizācijas varēja īstenot dažādas 
iniciatīvas jauniešu līdzdalības palielināšanai, tai skaitā, jaunu biedru piesaistīšanai.

Liela loma jauniešu līdzdalības veicināšanā ir arī jaunatnes darbiniekiem, kuri varēja  
paaugstināt savas kompetences un stiprināt starptautisko sadarbību jaunatnes 
darbinieku mobilitātes projektos un stratēģiskās partnerības projektos. 2018. gadā 
tika apstiprināti 37 no programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 124 iesniegtajiem 
jaunatnes darbinieku mobilitātes un stratēģiskās partnerības projektiem. Kopumā 
šajos projektos tika iesaistīti 856 dalībnieki.

Viens no lielākajiem atbalsta pasākumiem potenciālajiem projektu iesniedzējiem, 
tai skaitā pašvaldību jaunatnes darbiniekiem, bija ikgadējais JSPA mācību festivāls 

“Projektu nakts”, kas ļāva darbā ar jaunatni iesaistītajiem un jauniešiem interaktīvā 
veidā iepazīt programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, veicinot arī jauniešu 
līdzdalību. Rezultātā 108 potenciālo projektu iesniedzēji ieguva informāciju par 
projektu rakstīšanas pamatnosacījumiem. 90 % no “Projektu nakts” dalībniekiem pēc 
pasākuma norādīja, ka plāno īstenot savu projekta ideju un kādā no nākamajiem 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursiem iesniegt projekta pieteikumu.

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 (turpmāk – VIAA) īstenotajos 

Projektu nakts 2018 
dalībnieki
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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 un novadu pašvaldībām, kas projekta 
īstenošanā iesaistīja stratēģiskos partnerus.

Pašvaldības kā vienu no lielākajiem ieguvumiem, iesaistoties projektā, 
uzsvēra JSPA ieguldījumu, nodrošinot mācības pašvaldību speciālistiem, kas 
strādā ar mērķgrupas jauniešiem. Pārskata periodā visiem projektā iesaistīto 

pašvaldību speciālistiem tika organizēti 4 pieredzes apmaiņas pasākumi, 
kuros kopā piedalījās 62 dalībnieki, tika organizēts 1 projekta izvērtēšanas un 
sasniegto rezultātu izvērtēšanas, un labās prakses pārņemšanas pasākums, 
kurā piedalījās 102 dalībnieki, kā arī tika nodrošināti divi četru dienu mācību 
moduļi programmu vadītājiem. Mācības sekmīgi pabeidza un apliecības 
saņēma 31 programmu vadītājs, kopā no projekta ieviešanas sākuma mācības 
sekmīgi pabeidza 216 programmu vadītāji. Tika nodrošinātas 11 tiešsaistes 
mācības un 11 klātienes neformālās izglītības mācības mērķgrupas jauniešu 
mentoriem. Mācības sekmīgi pabeidza un apliecības saņēma 110 mentori, 
kopā no projekta ieviešanas sākuma mācības sekmīgi pabeidza 519 mentori. 
Kopš projekta sākuma bija noslēgti sadarbības līgumi par projekta īstenošanu 
ar 82 pašvaldībām, papildus projektā tika iesaistīti jaunieši vēl no vismaz  
21 pašvaldības, ar kurām nav noslēgti sadarbības līgumi.

Lai panāktu projekta īstenošanas kvalitāti, pārskata periodā tika nodrošinātas 
5 supervīzijas projektā iesaistītajiem 24 programmu vadītājiem un mērķgrupas 
jauniešu mentoriem un 40 kvalitātes novērtēšanas vizītes pašvaldībās.

2018. gadā projektā “PROTI un DARI!” tika iesaistīti 1 078 jaunieši, kopā no 
projekta sākuma ir iesaistīts 1 951 jaunietis. Projektā tika piemērota kompleksa 
pieeja darbā ar mērķgrupas jauniešiem, tajā skaitā viņu sasniegšana, motivēšana 
un konsultēšana, lai attīstītu viņu prasmes, kas veicinātu šo mērķgrupas jauniešu 

Projekta "PROTI un DARI!" 
izvērtēšanas un sasniegto re-
zultātu izvērtēšanas  un  labās 
prakses pārņemšanas pasāku-
ma dalībnieki
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iesaisti izglītībā, nodarbinātībā, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. 
Lai mērķgrupas jaunietis saņemtu pēc iespējas vispusīgāku un viņa individuālajām 
vajadzībām piemērotāku atbalstu, projekta laikā tika nodrošināta dažādu jomu 
pārstāvju iesaiste, kā arī mērķgrupas jauniešiem tika sniegtas dažādu speciālistu 
konsultācijas. Projektā tika īstenotas neformālās mācīšanās aktivitātes, kas atbilstoši 
mērķgrupas 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.

2018. gadā īpaša uzmanība tika pievērsta brīvprātīgā darba attīstīšanai Latvijā, 
nodrošinot gan jaunu organizāciju iesaisti, gan jau akreditēto organizāciju informēšanu 
par Brīvprātīgā darba projektu nākotnes tendencēm. 2018. gada otrajā pusē tika 
ieviesta programma “Eiropas Solidaritātes korpuss”. 2018. gadā par programmu 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” tika organizēti informatīvie semināri, individuālas 
tikšanās, kā arī organizētas mācības 18 organizācijām, tostarp jauniešu centriem, 
kas bija ieinteresētas īstenot Brīvprātīgā darba projektus, veicinot jaunu organizāciju 
iesaistīšanos Brīvprātīgā darba projektu īstenošanā. 

Īstenoto aktivitāšu rezultātā 2018. gadā palielinājās interese par Brīvprātīgā darba 
projektu īstenošanu. 2018. gadā tika piešķirtas 23 akreditācijas jaunām organizācijām 

un 7 organizācijas pagarināja esošo akreditāciju, tādējādi 2018. gada augustā Latvijā 
bija 153 akreditētas Brīvprātīgā darba organizācijas. Kopš 2018. gada augusta 
JSPA sāka izsniegt Kvalitātes zīmes programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
Brīvprātīgā darba projektu īstenošanai, kā arī Prakses un Darba projektu īstenošanai.  
2018. gadā JSPA izsniedza 11 Kvalitātes zīmes, t.sk. 1 Prakses un 3 Darba projektu 
īstenošanai. Kopumā 2018. gada beigās Latvijā bija 162 organizācijas, kurām piešķirta 

Eiropas Solidaritātes korpusa Kvalitātes zīme

Akreditētas Brīvprātīgā darba organizācijas

Akreditētas Brīvprātīgā darba organizācijas un Eiropas Solidaritātes korpusa Kvalitātes zīme

Akreditāciju un Kvalitātes 
zīmes pārklājums
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akreditācija vai Kvalitātes zīme, gada laikā piešķirtas 39 akreditācijas vai 
Kvalitātes zīmes, t.sk. 19 pašvaldībām un pašvaldību iestādēm.

2018. gadā tika saņemti 63 Brīvprātīgā darba projektu pieteikumi (41 – 
programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, 22 – programmā “Eiropas Solidaritātes 
korpuss”), no tiem apstiprināti 48 projekti. Ņemot vērā, ka Brīvprātīgā darba 
projektu programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” var īstenot arī vietējā līmenī, 
2018. gadā tika apstiprināti 2 projekti brīvprātīgā darba īstenošanai Latvijā. 
Apstiprinātie nacionālā mēroga Brīvprātīgā darba projekti ir vērsti uz jauniešu 
ar ekonomiskajiem un sociālajiem šķēršļiem iesaisti, veicinot videi draudzīga 
dzīves stila popularizēšanu, jauno mākslinieku atbalstīšanu un labdarības 
akciju organizēšanu. 

Kopumā Latvijā 2018. gadā brīvprātīgo darbu uzsāka 203 ārvalstu brīvprātīgie. 
Kā paši jaunieši atzīst, brīvprātīgā darba pieredze 96 % veicināja kultūru 
dažādības izpratni, 90 % attīstīja uzņēmējspējas kompetenci. 

Lai veicinātu minēto projektu kvalitāti, tika organizētas 19 mācības Brīvprātīgā 
darba projektos iesaistītajiem brīvprātīgajiem un mentoriem, kurās kopumā 
piedalījās 386 dalībnieki.

JSPA 2018. gadā veicināja jauniešu līdzdalību, atbalstot viņu iniciatīvas vietējā 
līmenī, sniedzot iespējas veidot dialogu ar lēmumu pieņēmējiem, nodrošinot 
kompetenču paaugstināšanu šajā jomā, kā arī nodrošinot visaptverošu 
informāciju par iespējām iesaistīties līdzdalības procesos, kā arī realizējot 
jauniešu NEET situācijā iesaisti izglītībā un darba tirgū.

ATBALSTS JAUNIEŠU SOCIĀLAI IEKĻAUŠANAI
JSPA un tās īstenoto programmu prioritāte ir jauniešu sociālā iekļaušana. 

Tāpat sociālā iekļaušana ir viens no jaunatnes politikas uzdevumiem. Lai 
nodrošinātu pēc iespējas lielāku jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, 
tai skaitā JSPA īstenotajās programmās, JSPA sniedza dažāda veida atbalstu – 
īstenoja ilgtermiņa projektus “Būt kopā”, “Jaunatne par cilvēktiesībām” un EK 
iniciatīvu “Iedvesmas personas”, nodrošināja mentoringu un sniedza individuālas 
konsultācijas, lai veicinātu iekļaujošu projektu īpatsvara pieaugumu.

JSPA darba kārtībā joprojām ir mērķgrupas informētības veicināšana, 
iepazīstinot ar programmu piedāvātajām iespējām; tika sniegta informācija 
par priekšrocībām un ieguvumiem, gūstot starptautisku pieredzi. 2018. gada 

28. novembrī tika organizēta konference “Starptautiskās dimensijas 
loma mūsdienu jauniešu dzīvē”. Konferencē piedalījās gan jaunieši ar 
veselības traucējumiem vai invaliditāti, gan atbalsta personāls, gan 
arī pārstāvji no organizācijām, kuras ir ieinteresētas sociāli iekļaujošu 
projektu īstenošanā. Dalībniekiem bija iespēja kopīgi analizēt situāciju 
un rast veidus, kā jauniešiem ar veselības traucējumiem vai invaliditāti 
iegūt starptautisku pieredzi, piedaloties mobilitātes projektos, tā rezultātā 
jauniešiem paaugstinot kompetences, stiprinot prasmes un zināšanas, kas 
ir būtiski priekšnoteikumi turpmākās patstāvīgās dzīves organizēšanai. 
Kopumā šajā konferencē piedalījās 71 dalībnieks.

2018. gadā organizācijām, kuras interesēja programmu sniegtās 
iespējas sociālās iekļaušanas projektu īstenošanā, iesaistot jauniešus 
ar veselības traucējumiem vai invaliditāti, JSPA nodrošināja mentora 
atbalstu. Rezultātā tika iesniegti un apstiprināti, un īstenoti 3 projektu 
pieteikumi. Projektu iesniedzēji bija Latvijas Nedzirdīgo biedrība, Rīgas 
3. speciālā pamatskola un Latvijas Neredzīgo biedrība.
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2018. gada janvārī tika organizētas starptautiskas mācības par sociālās iekļaušanas 
tēmu. Studiju vizīte “Kopā – Üheskoos – Yhdessä – Вместе” tika organizēta Latvijā, 
Igaunijā un Somijā. Studiju vizītes pamatā bija veiktais pētījums par iekļaušanas praksi 
Austrumu partnerības un Krievijas reģionā. Pētījums ir pieejams JSPA tīmekļa vietnē. 
Vizītes laikā tika apmeklētas organizācijas Latvijā, Igaunijā un Somijā, kas ikdienā 
veic dažādas sociālās iekļaušanas aktivitātes, iepazīstoties ar to filozofiju, praksē 
izmantojamām metodēm, veiktām aktivitātēm un sasniegtiem rezultātiem. Papildus 
2018. gadā tika izstrādātas vadlīnijas “Sociālā iekļaušana programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” projektos” praktiskie ieteikumi. Dokuments ir pieejams latviešu 
valodā JSPA tīmekļa vietnē. 

Rezultātā 2018. gadā 33 % (2017. gadā 25 %) no īstenotajiem programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem tematiski bija vērsti uz sociālās iekļaušanas 
veicināšanu, tai skaitā aktualizējot tādas tēmas kā invaliditāte, iekļaušana-
vienlīdzība un piekļuve jauniešiem ar invaliditāti. 2018. gadā apstiprinātajos 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos 1 270 dalībniekiem 
ar ierobežotām iespējām, kas ir par 15 % vairāk, salīdzinot ar 2017. gadu, bija iespēja 
uzlabot savas kompetences.

Konference "Straptau-
tiskās dimensijas loma 
mūsdienu jauniešu 
dzīvē"



22

Lai veicinātu cilvēktiesību izglītības nozīmi jaunatnes jomā, JSPA kopš 
2017. gada kopā ar vēl sešu valstu nacionālajām aģentūrām īstenoja 
starptautisku programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu “Jaunatne 
par cilvēktiesībām” (“Youth for human rights”). Ja 2017. gadā galvenais uzdevums 
bija identificēt esošos resursus cilvēktiesību izglītībā jaunatnes jomā, tad 
2018. gadā tika uzsākts praktisks darbs. Tika īstenotas starptautiskas mācības 
mācību vadītājiem, kurās piedalījās 4 pārstāvji no katras projektā iesaistītās 
valsts, kopumā 24 dalībnieki. Tika īstenotas nacionālas mācības jaunatnes 
jomā strādājošajiem, kurās Latvijā piedalījās 33 dalībnieki. 2019. gadā plānots 
projektu turpināt, īstenojot vairākas aktivitātes, lai turpinātu veicināt plašākas 
sabiedrības izpratni par cilvēktiesību izglītības lomu darbā ar jaunatni, tai skaitā 
sekmējot lielāku projektu cilvēktiesību jomā skaita pieaugumu programmās 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”. 

Lai veicinātu sistemātisku pieeju darbā ar jauniešiem NEET situācijā, izmantojot 
programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
sniegtās iespējas, JSPA kopā ar vēl astoņu valstu nacionālajām aģentūrām  
2018. gadā izveidoja partnerību “Starptautiski projekti jaunatnes jomā kā 
instruments darbā ar jauniešiem NEET situācijā”. Tās ietvaros Latvijā tika īstenotas 
mācības par darbu ar jauniešiem NEET situācijā 25 ekspertiem un pieredzējušu 
jaunatnes organizāciju pārstāvjiem. Tāpat dalībniekam no Latvijas bija iespēja 
piedalīties starptautiskās mācībās Igaunijā, daloties pieredzē ar partneriem no 
dažādām Eiropas valstīm un veidojot nākotnes partnerības.

STARPNOZ ARU UN STARPINSTITŪCIJU SADARBĪBA
Lai veicinātu kvalitāti darbā ar jaunatni, ir būtiski stiprināt jaunatnes lietu 

speciālistu un darbinieku profesionalitāti, veidojot sadarbību ar augstākās 
izglītības iestādēm. 2018. gadā tika īstenots projekts “Non-formal Learning in 
Higher Education: Developing Intercultural Competence “Among Others””, kura 
mērķi ir veicināt darba ar jaunatni kvalitāti, attīstot starpkultūru kompetences 
darbā ar topošajiem jaunatnes darbiniekiem, ieviest neformālās izglītības 
metodes un starptautisko sadarbību augstākajā izglītībā, kā arī veicināt 
programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
izmantošanu darbā ar jauniešiem. 

Sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm JSPA izstrādāja neformālās izglītības 
programmu tās ieviešanai Karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista 
maģistra studiju programmās Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē. 
Akadēmiskā mācību gada laikā JSPA abās universitātēs nodrošināja nodarbības 
par jaunatnes politiku vietējā un starptautiskā līmenī, neformālo izglītību, 
tās pieeju un metodēm, brīvprātīgo darbu vietējā un starptautiskā līmenī, 
starpkultūru izglītību un projektu vadību, paaugstinot dalībnieku kompetences 
par ES programmām jaunatnes jomā. 2018. gada aprīlī tika organizēts pieredzes 
apmaiņas seminārs projektā iesaistītajām septiņām valstīm. Seminārā piedalījās 
projektā iesaistītie neformālās izglītības mācību vadītāji, augstāko izglītības 
iestāžu mācībspēki un nacionālo aģentūru pārstāvji.

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, 
projektā “Cross over” 2018. gadā tika organizētas nacionāla un starptautiska 
līmeņa mācības un partnerību veidošanas pasākumi.

2018. gadā programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” tika finansēti astoņi 
2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības” projekti, kuri, sadarbojoties dažādu 
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sektoru organizācijām, sekmēja darba ar jaunatni kvalitātes paaugstināšanu un 
inovatīvu risinājumu ieviešanu darbā ar jaunatni.

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību JSPA stratēģisko lēmumu pieņemšanā un 
tādējādi uzlabotu JSPA administrēto programmu īstenošanas kvalitāti un sniegtu 
pienesumu jaunatnes jomas attīstībā kopumā, 2018. gadā tika izveidota JSPA 
Konsultatīvā padome. Padomes sastāvā tika iesaistīti pārstāvji no jaunatnes 
organizācijām, pašvaldībām, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Jaunatnes 
padomes un JSPA mācību vadītāju kopas. 2018. gadā padome tikās divās klātienes 
sēdēs, vienu jautājumu izskatīja rakstveidā. Galvenie darba kārtības jautājumi bija 
programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ieviešana Latvijā, konsultācijas par Eiropas 
jaunatnes hartas projektu, kas izstrādāts programmas īstenotajā projektā “Europe 
Goes Local”, kā arī JSPA stratēģijas 2019.–2020. gadam izstrāde.

AT B A L S T S  P E DAG O G I E M  M OT I VĀC I J A S  U N  P R O F E S I O N Ā L Ā S 
KAPACITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

2018. gadā JSPA veica daudzveidīgu un mērķtiecīgu darbu, lai ieviestu starptautisko 
dimensiju formālās izglītības jomā. Galvenie mērķi bija pilnveidot pedagogu 
kompetenci informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT), kā arī svešvalodu jomā, 
veicināt gan skolēnu un skolotāju, gan (mācību procesa ietvaros) skolu sadarbību 
vietējā un starptautiskā līmenī, kā arī veidot un uzturēt ES programmas izglītības, 
mācību, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitātes eTwinning skolu sadarbības 
tīklā iesaistīto skolu pārklājumu Latvijā, nodrošināt dažāda veida skolu iesaisti.

2018. gadā tika veikts mērķtiecīgs darbs, lai īstenotu plānoto un palielinātu 
pedagogu skaitu, kas iesaistījušies eTwinning skolu sadarbības tīklā. Gada laikā 
eTwinning reģistrējās 730 jauni lietotāji – vispārizglītojošo, pirmsskolas, interešu, 
profesionālās, profesionālās ievirzes un speciālās izglītības iestāžu pedagogi un 
administrācijas pārstāvji, 24 skolas ieguva Eiropā atzīto “eTwinning skolas” statusu.

2018. gadā tika pārsniegts 6 000 kopējo eTwinning platformas lietotāju skaits 
Latvijā. Kopumā platformā tika reģistrētas vairāk nekā 1 100 izglītības iestādes. 
2018. 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 

Lekcija Daugavpils 
Universitātē
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reģionos, kā arī, ņemot vērā pieteikumus, tika veikta dalībnieku atlase nacionāla 
un starptautiska līmeņa kursiem.

Lai nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi, 2018. gadā tika organizētas 
dažāda līmeņa un tematikas mācības. 2018. gadā tika organizētas 32 nacionālas 

mācības klātienē par iesaistīšanos eTwinning tīklā, par projektu metodi un 
IKT rīkiem sadarbībai un mācību procesa dažādošanai. Mācībās piedalījās 
un apliecības par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi saņēma 
635 skolotāji.

Ar mērķi veicināt starptautisko sadarbību un uzlabot svešvalodu prasmes 
Latvijā tika organizētas 3 starptautiskās mācības, kurās piedalījās 200 skolotāji. 
JSPA administrētās aktivitātes eTwinning Nacionālais atbalsta dienests 
nodrošināja iespēju 48 Latvijas dalībniekam piedalīties starptautiskās skolotāju 
mācībās ārzemēs.

Ar mērķi padarīt eTwinning klātienes aktivitātes pieejamākas JSPA 
administrētais eTwinning Nacionālais atbalsta dienests rīkoja ikmēneša 
bezmaksas tiešsaistes seminārus, kas bija pieejami visiem interesantiem.  
2018. gadā tika rīkoti 12 tiešsaistes semināri, kuros piedalījās 235 pedagogi.

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.

Starptautiskās  
mācības

Nacionāla līmeņa  
mācības klātienē

Informatīvie pasākumi

eTwinning pasākumi
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JSPA PERSONĀLS

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

 2018. gadā JSPA bija 41 amata vieta (no tām – 23 valsts civildienesta ierēdņu 
amata vietas un 18 darbinieku amata vietas). 2018. gada nogalē JSPA strādāja 
41 nodarbinātais. Pārskata periodā 86,5 % JSPA nodarbināto bija sievietes, bet  
13,5 % – vīrieši. JSPA nodarbināto vidējais vecums 2018. 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 bija 8 % darbinieku, savukārt vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem – 8 %.

2018. gadā JSPA darba tiesiskās attiecības uzsāka ar 3 darbiniekiem un darba 
tiesiskās attiecības izbeidza ar 
1 darbinieku. 2018. gadā JSPA 
valsts civildienesta ierēdņa amatā 
tika iecelti 4 valsts civildienesta 
ierēdņi. JSPA no valsts civildienesta 
ierēdņa amata tika atbrīvoti 2 valsts 
civildienesta ierēdņi.

2018. gadā augstākā izglītība 
bija visiem JSPA nodarbinātajiem. 
No visiem JSPA nodarbinātajiem 
maģistra grāds bija 70% nodarbināto 
un bakalaura grāds – 30 %.

JSPA nodrošināja personāla 
profesionālo zināšanu pilnveidi, 
piedaloties Valsts administrācijas 
skolas organizētajos kursos, kā arī 

citu valsts pārvaldes iestāžu un juridisko personu organizētajos kursos un semināros, 
tāpat arī piedaloties EK rīkotajās starptautiskajās un vietējā līmeņa konferencēs, 
mācībās, kursos un semināros.

no 55 līdz 64 gadiem

no 45 līdz 54 gadiem

no 35 līdz 44 gadiem

no 25 līdz 34 gadiem
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JSPA ĪSTENOTĀ KOMUNIKĀCIJA 
AR SABIEDRĪBU

Lai sasniegtu JSPA mērķus un uzdevumus, JSPA atbilstoši stratēģijai un nolikumam 
īstenoja komunikāciju, nodrošinot sabiedrības informētību par JSPA īstenotām 
programmām un aktivitātēm. 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. JSPA organizēja konsultācijas par JSPA kompetencē esošo 
Latvijas, ES un citu starptautisko programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu darbā 
ar jaunatni. 

JSPA komunikācijas darbs ir bijis orientēts uz sekmīgas iekšējās un ārējās 
komunikācijas veidošanu, pozitīva tēla veidošanu, kā arī JSPA programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas, eTwinning, projekta “PROTI un DARI!”, programmas “Eiropas Solidaritātes 
korpuss”, Eiropas Jaunatnes portāla un Eurodesk popularizēšanu, informācijas 
izplatīšanu, nosacījumu skaidrošanu un konsultāciju sniegšanu interesentiem 
un sabiedrībai kopumā. 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 ārējā komunikācija tikusi nodrošināta, izmantojot dažādus informācijas kanālus 
(tīmekļa vietni, drukātus informatīvus materiālus, videomateriālus, publikācijas medijos, 
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.

SABIEDRĪBAS VIEDOKLIS
JSPA komunikācija īstenota, lai sasniegtu dažādas JSPA mērķgrupas. Primārās JSPA 

mērķgrupas bija jaunatnes nozares nevalstiskās organizācijas un darba ar jaunatni 
speciālisti organizācijās vai pašvaldībās, kā arī bijušās un potenciālās sadarbības 
organizācijas, jaunieši, skolotāji, mediju pārstāvji un citi interesenti par nozares 
aktualitātēm, kas sekoja līdzi JSPA komunikācijas kanālu sniegtajai informācijai. 

Lai noskaidrotu jauniešu paradumus informācijas saņemšanā, pieredzi starptautiskās 
mobilitātēs un novērtētu informācijas pieejamību un kvalitāti, Latvija piedalījās 
starptautiskā Eurodesk socioloģiskā aptaujā, nacionālā mērogā pētījumā iesaistot 
teju 250 jauniešus (Eiropā kopā – 3 tūkstoši). Aptaujas rezultāti būs zināmi  
2019. gada pirmajā pusē. 

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 veikt mērķauditorijas aptaujas par JSPA darbu, kā rezultātā tiks 
precizēti dati par JSPA mērķauditorijas vēlmēm. JSPA 2018. gada aptauja liecina, ka 
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91 % respondentu JSPA darbu vērtēja pozitīvi, kā labu vai ļoti labu, savukārt 9 % – kā 
vidēju. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu JSPA vērtējums kļuva pozitīvāks, jo netika 
saņemts neviens negatīvs vērtējums.

TĪMEKĻA VIETNES
JSPA 2018. gadā uzturēja 2 tīmekļa vietnes: jaunatne.gov.lv un etwinning.lv. JSPA 

administrēja saturu 5 tīmekļa vietnēs: jaunatne.gov.lv, etwinning.lv, etwinning.net, 
Erasmusplus.lv, europa.eu/youth.

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. Tīmekļa vietnē tika ievietoti 
padomi projektu īstenotājiem, informatīvie materiāli, kā arī labās pieredzes piemēri.

Īstenojot jaunās programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” skaidrošanu, JSPA 
tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv tika izveidota sadaļa “Eiropas Solidaritātes 
korpuss”, kurā tika publicēta plaša informācija par programmu un tās sniegtajām 
iespējām. 

JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv informācija tika pastāvīgi aktualizēta. 
2018. gadā tika ievietotas 365 ziņas jeb vairāk nekā 30 ziņas mēnesī. 2018. gadā 
tīmekļa vietnei bija 45 000 pirmreizējo skatījumu. Gada laikā kopumā tīmekļa vietnei 
bijuši 190 000 skatījumu. 2018. gadā tika uzsākti JSPA tīmekļa vietnes uzlabojumi, 
lai tās pārlūkošana caur mobilo telefonu vai planšetdatoru, kā arī atsevišķu funkciju 
veikšana nebūtu apgrūtinoša. 

Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning auditorija ir skolotāji, skolu atbalsta 
personāls un administrācija. Šīs auditorijas informēšanai par aktualitātēm tika uzturēta 
tīmekļa vietne www.etwinning.lv. 2018. gadā tīmekļa vietnes skatījumu skaits gadā 
bija 13 107. Tīmekļa vietnes apmeklētākā sadaļa bija “Jaunumi”, kur tika publicēta 
informācija par aktuālajiem pasākumiem, pieteikšanās noteikumiem utt. (2018. gadā 
ievietota 101 ziņa). Tīmekļa vietnē bija publicēti labās prakses projektu piemēri, kā 
arī plaša informācija par aktivitāti, ievietotas videopamācības (2018. gadā izveidotas 
10 video pamācības par eTwinning vides izmantošanu) un elektroniski pieejamie 
informācijas materiāli. Latvijas eTwinning jaunumi tika publicēti arī eTwinning portālā 
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www.etwining.net. Reģistrētajiem portāla lietotājiem (no Latvijas vairāk nekā 6 000 
skolotāju) bija pieejamas aktuālās ziņas par pieteikšanos eTwinning semināriem, 
konferencēm un citām mācību nodarbībām.

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. 

SOCIĀLIE TĪKLI

JSPA sociālajos tīklos tika ievietota informācija par mācību un atbalsta pasākumiem 
projektu iesniedzējiem un īstenotājiem, JSPA un tās aktivitātēm sabiedrībai kopumā. 
JSPA 2018. gada ietvaros uzturēja informāciju 11 sociālajos tīklos un administrēja 
9 sociālos tīklus:

• www.facebook.com: @jaunatne, @Erasmus+ Latvija, @eTwinninglv, @Eurodesk;
• www.twitter.com: @Jaunatne, @erasmusplusLV, @etwinning;
• www.instagram.com: @jspa_latvija; @EurodeskLV
• www.youtube.com: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, eTwinning

JSPA mērķauditorijas aptaujas dati liecina, ka ir palielinājies to personu skaits, kas 
informācijas gūšanai izmanto mobilos telefonus (58 % respondentu). Par galveno 
informācijas avotu respondenti norāda sociālo tīklu platformu Facebook. Kopumā 
JSPA Facebook profiliem sekotāju skaits ir audzis, sasniedzot 7 600 sekotāju auditoriju. 
2018. gadā eTwinning Facebook profilam tika veikti 307 ieraksti un piesaistīti 307 jauni 
lietotāji. Rezultāti sasniegti, pateicoties sociālo tīklu platformām atbilstoši veidotam 
saturam un komunikācijas stratēģijai. 2018. gadā daudz aktīvāk komunikācijā izmantoti 
dažādi vizuāli risinājumi, piemēram, kustīgie attēli (.gif ), video vai informatīvu grafiku 
vizualizācijas.

JSPA 2018. gadā attīstīja sociālo tīklu platformas Instagram kontu komunikācijai ar 
jauniešu auditoriju. JSPA Youtube kanālā 2018. gadā tika ievietoti 32 video ar aktuālu 
informāciju, tai skaitā metodiski videomateriāli, kas skaidro projektu pieteikšanas 
procesu, kā arī pieredzes stāstu video no jauniešiem, nevalstiskajām organizācijām 
un pašvaldību pārstāvjiem par brīvprātīgo darbu, dalību programmās, īstenotajām 
aktivitātēm, dalību mācībās u.c. tēmām.

JSPA turpina uzturēt un aktualizēt informāciju gan JSPA sociālajos tīklos, gan kopējos 
sociālo tīklu profilos, piemēram, ErasmusplusLV, kuru administrē gan JSPA, gan VIAA. 
Tajos vienkopus tika publicēta informācija par programmu “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”, kā arī eTwinning, tai skaitā aktualitātēm, partneru sadarbības piedāvājumiem, 
semināru informāciju, statistiku, labās prakses piemēriem u.c. informāciju. 

INFORMATĪVIE MATERIĀLI UN ZIŅU LAPA
Lai nodrošinātu informācijas pieejamību mērķauditorijai, kā arī popularizētu JSPA 

īstenoto programmu piedāvātās iespējas, JSPA 2018. gadā izstrādāja 12 dažādus 
informatīvos un metodiskos materiālus drukātā formātā projektu īstenotājiem, 
jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Piemēram, 2018. gadā izstrādāts 
metodisks materiāls “Jūsu ceļvedis, veicinot darba ar jaunatni kvalitāti”, lai soli pa 
solim jaunatnes lietu speciālistam ļautu iepazīt darbu ar jaunatni, kā arī metodisks 
materiāls “Sociālā iekļaušana programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros”. 
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.

2018. gadā JSPA turpināja izdot regulāru nozares žurnālu, kurā apkopoti 
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gan jaunatnes nozares aktuālie notikumi, politikas īstenošanas aktivitātes, gan 
apkopots organizāciju, pašvaldību jaunatnes speciālistu un jauniešu viedoklis un 
pieredzes stāsti par nozares aktualitātēm un īstenotajiem projektiem. Gada laikā 
tika izveidoti 4 žurnāla numuri, kas arī pieejami elektroniskā versijā tīmekļa vietnē 
www.jaunatne.gov.lv.

Ievērojot programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sadarbības partneru 
ieteikumus, 2018. gadā uzsākta tiešsaistes semināru organizēšana, nodrošinot plašāku 
pieejamību JSPA sniegtajai informācijai. 2018. gadā organizēti 9 tiešsaistes semināri 
par ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieteikumu veidlapu 
aizpildīšanu, kuru ieraksti pieejami JSPA Youtube kanālā.

Katru mēnesi Latvijas eTwinning 5 000 abonentiem (aktīvajiem eTwinning lietotājiem, 
izglītības pārvaldēm) tiek izsūtīta ziņu lapa, informējot par aktualitātēm. 2018. gadā 
kopumā ir izsūtītas 12 eTwinning ziņu lapas. Ziņu lapa tiek atzīta par efektīvāko saziņas 
metodi darbā ar skolotājiem. 

MEDIJU KOMUNIKĀCIJA
JSPA veiktā mērķauditorijas aptauja 2018. gadā liecināja, ka mērķauditorijas visvairāk 

izmantotie informācijas avoti bija sociālo tīklu platforma Facebook, kam sekoja sociālo 
tīklu platforma Instagram, savukārt no medijiem vairāk izmantoti tika portāls Delfi, 
Latvijas Televīzijas 1. programma, LNT, TV3, Latvijas Radio 1 un Latvijas radio 5.

Izmantojot daudzveidīgās sadarbības iespējas ar masu mediju pārstāvjiem, tika 
sagatavotas 44 preses relīzes, tika īstenoti 3 mediju pasākumi, iniciētas publikācijas, 
intervijas, sižeti par JSPA aktuālām tēmām. Tika monitorēta mediju publicitāte, 
kas atspoguļoja 44 publikācijas par programmu “Erasmus +: Jaunatne darbībā”,  
111 publikācijas vai sižetus par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”. eTwinning 
mediju komunikācijā uzsvars tika likts uz publicitātes atspoguļojumu reģionālajos un 
nacionālajos drukātajos medijos, kas gada laikā sasniedza 300 rakstus. 

PASĀKUMI
Lai nodrošinātu JSPA programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Izglītības un 

zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas, eTwinning, projekta “PROTI 
un DARI!”, Eiropas Jaunatnes portāla un Eurodesk popularizēšanu, tika rīkoti informatīvi 
pasākumi mērķauditorijām (pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem, nevalstisko 
organizāciju pārstāvjiem, projektu pieteicējiem, skolotājiem, žurnālistiem u.c.).  
2018. gadā tika organizēti 93 informatīvie pasākumi par programmu “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, Eurodesk un Eiropas jaunatnes portālu (4 555 apmeklētāji).

2018. gadā Eurodesk tīkls Latvijā organizēja vairāk nekā 160 pasākumu, sasniedzot 
vairāk nekā 6 000 jauniešu un personu, kas strādā ar jaunatni, auditoriju, kā arī vairāk 
nekā 800 konsultācijās informējot interesentus par ES projektiem un programmu 
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“Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām.  
2018. gada oktobrī Eurodesk gan Latvijā, gan citviet Eiropā organizēja kampaņu “Time 
to move”, kuras laikā 34 pasākumos dažādās Latvijas vietās jaunieši atraktīvā veidā 
saņēma informāciju par dažādām mobilitātes iespējām Eiropā - gan tiešsaistes, gan 
mobilitātes, gan izglītības, darba un prakses iespējām

Gada laikā organizēti arī vairāki pasākumi sociāli atstumtām mērķgrupām 
(internātpamatskolās, iestādēs, kur mācās mazākumtautību pārstāvji).

Lai informētu jaunus potenciālos lietotājus, eTwinning Nacionālais atbalsta dienests 
2018. gadā organizēja eTwinning pārstāvniecību 67 informatīvajos pasākumos, tai 
skaitā nacionālā līmeņa konferencēs. Šajos pasākumos kopā par eTwinning aktualitātēm 
informāciju guva 5 367 interesenti.

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros tika organizēti divi mediju 
pasākumi par programmu raksturojošu posmu uzsākšanu, piemēram, pirmās kvalitātes 

zīmes iegūšanu, pirmo projektu līgumu noslēgšanu. Pasākumi guva plašu mediju 
atspoguļojumu, tai skaitā reģionālajos un nacionālajos medijos. 

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros, sagaidot Latvijas simtgades 
svinības, Latvijā tika sveikts 2018. gada 100. iebraukušais brīvprātīgā darba veicējs, 
kas Latvijā ieradās no Ukrainas. Pasākums tika plaši atspoguļots nacionālajos medijos 
(Latvijas Televīzijas 7. kanāls, TV3, Pirmais Baltijas kanāls, “Latvijas avīze”, laikraksts 
“Diena” u.c.) 

100. brīvprātīgā 
sagaidīšana 
Latvijā



31

JSPA piedalījās vairākos mērķauditorijai aktuālos sabiedriskos pasākumos, piemēram, 
izstādē “Skola 2018”, kur Izglītības un zinātnes ministrijas stendā informēja jauniešus par 

jauniešu iespējām Latvijā un Eiropā, par neformālo izglītību. JSPA piedalījās pasākumā 
jauniešiem “ZZ čempionāts”, kur ne tikai sniedza informāciju par programmām, bet 
arī pārbaudīja jauniešu erudīciju. JSPA piedalījās arī diskusiju festivālā “Lampa”, kur 
2 aktivitāšu ietvaros aktualizēja sabiedriskās līdzdalības tēmu jauniešiem, kā arī 
iedvesmoja jauniešus izmantot viņiem sniegtās iespējas.

KONSULTĀCIJAS
JSPA sniedza atbalstu mērķauditorijai, veicot konsultācijas, tai skaitā konsultācijas 

par projekta realizāciju projektu pieteicējiem visos projekta posmos. Aptaujas dati 
liecina, ka vairums mērķauditorijas par efektīvāko konsultāciju veidu atzīst tādu 
konsultāciju, kas sniegta, izmantojot e-pastu vai tālruni, kā arī tiekoties klātienē 
seminārā vai mācībās. 

Diskusiju festivāls 
"Lampa"

Gulbenes bērnudārzam 
"Rūķītis" pasniegta Latvijā 
pirmā Eiropas Solidaritātes 
korpusa Kvalitātes zīme 
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Lai sniegtu atbalstu apstiprināto projektu īstenotājiem un veicinātu izpratni par 
kvalitatīvu projektu īstenošanu, 2018. gadā tika 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 2018. gadā sniedza 3 142 konsultācijas, 
kas ir par 10 % vairāk nekā iepriekšējā gadā, kā arī katra mēneša pēdējā otrdienā 
tika organizēta “Atvērto durvju diena”, kurā esošajiem un potenciālajiem sadarbības 
partneriem bija iespēja saņemt konsultācijas bez iepriekšējas pieteikšanās.

JSPA veiktajā mērķauditorijas aptaujā par 2018. gadu respondenti novērtēja 
JSPA darbinieku individuālo pieeju, profesionalitāti un sniegto atbalstu. Klātienes 
konsultācijas tika vērtētas kā ļoti detalizētas un rūpīgi sagatavotas, kurās iespējams 
gūt daudz informācijas. Tika papildus izcelta darbinieku komunikācija e-pastos, kas 
tika raksturota kā ātra, efektīva un atbalstoša.

SADARBĪBA
JSPA uzdevumu īstenošanas būtiska sastāvdaļa bija sadarbības veidošana. JSPA 

sadarbojās 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 izvirzījās 
sadarbības veidošana ar nevalstiskajām organizācijām, kas kopumā vai daļēji darbojās 
ar jauniešiem.

Lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību Latvijā, JSPA ļoti cieši sadarbojās ar nevalstisko 
sektoru, atbalstīja Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un sekmēja 
labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. Biedrību un nodibinājumu pārstāvji 
bija iesaistīti programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu izvērtēšanas procesā. 
JSPA sadarbojās ar Eurodesk reģionālajiem sadarbības partneriem (biedrībām un 
nodibinājumiem), kas sniedza informāciju par programmām “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā”, “Eiropas Solidaritātes korpuss” un Eurodesk, konsultēja jauniešus, piedalījās 
informatīvajos pasākumos, organizēja mācības dažādos Latvijas novados.

No 2018. gada JSPA mērķauditorijas aptaujas respondentiem 91 % sadarbību ar JSPA 
vērtēja pozitīvi. Aptaujas respondenti (65 %) bija biedrību, pašvaldību, nodibinājumu 
pārstāvji, 35 % – privātpersonas, līdz ar to aptaujā organizācijas ir apliecinājušas 
apmierinātību ar JSPA ilglaicīgo un kvalitatīvo sadarbību. 

Sadarbība ar citām iestādēm notika arī pasākumu rīkošanas kontekstā. Piemēram, 
organizējot informatīvos pasākumus, JSPA sadarbojās 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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Projektu nakts 2018

Svinīga pirmo Eiropas Soli-
daritātes korpusa projektu 
īstenotāju godināšana

Kampaņas "Time to move" 
atklāšana Rīgā, Eurodesk
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JSPA PLĀNI 2019. GADAM

JSPA galvenās prioritātes 2019. gadam ir:

• atbalstīt sistemātiska, ilgtermiņa darba ar jaunatni pašvaldībās īstenošanu un 
jaunatnes darbinieku kompetenču attīstību;
• veicināt kvalitatīvu, kompetenču attīstībā balstītu brīvprātīgo darbu;
• veicināt jauniešu līdzdalību; 
• veicināt sociālo iekļaušanu jaunatnes jomā;
• veicināt pedagogu profesionalitāti un motivāciju veidot starptautiskus 
projektus;
• veicināt jauniešu nodarbinātību; 
• veicināt ES vērtības, tai skaitā cilvēktiesības un solidaritāti.

Tiks īstenots īpašs individuālais darbs ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības 
partneriem programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” ietvaros. Tiks organizēti programmu projektu pieteikumu konkursi. Lai 
atbalstītu projektu iesniedzējus, JSPA organizēs dažādus atbalsta pasākumus un 
mācības, kā arī sniegs individuālas konsultācijas. 2019. gadā “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” programmas ietvaros tiks uzsākts starptautiska ilgtermiņa projekts “Time 
to Show Off”, kura laikā tiks izstrādāti moduļi personām, kas strādā ar jaunatni par 
mācīšanās procesa nodrošināšanu. 

2019. gadā JSPA aicinās programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” projektu dalībniekus iesaistīties “EuroPeers” vienaudžu izglītotāju 
tīklā. Plānots, ka “EuroPeers” tīkla dalībnieki informēs, motivēs un atbalstīs citus 
jauniešus iesaistīties ES programmās "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss", 
daloties ar savu pieredzi, savukārt JSPA nodrošinās nepieciešamo prasmju apguvi 
“EuroPeers” tīkla dalībniekiem, kas nepieciešamas programmu popularizēšanai 
vienaudžu vidū. 

Lai sasniegtu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
2019. gadam izvirzītās prioritātes, tiks organizēti četri projektu konkursi. Divos projektu 
konkursos pašvaldības varēs piedalīties, lai ieviestu ilgtermiņa risinājumu darbā ar 
jaunatni un īstenotu pasākumus vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem 
jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem, kā arī saņemtu papildu atbalstu mācību 
un individuālu konsultāciju veidā, lai izveidotu darba ar jaunatni sistēmu un to attīstītu 
vietējā līmenī. Jaunatnes organizācijām atbilstoši to klasifikācijai tiks organizēti divi 
projektu konkursi, nodrošinot valsts budžeta finansējumu jaunatnes organizāciju 
darbībai un iniciatīvu īstenošanai, lai sekmētu jauniešu līdzdalības veicināšanu un 
dzīves prasmju apgūšanu ar neformālās izglītības metodēm, kā arī lai nodrošinātu 
visiem jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes organizācijām un ES jaunatnes 
programmām.

2019. gadā jauniešu nodarbinātības veicināšanai JSPA turpinās īstenot projektu 
“PROTI un DARI!”, tai skaitā organizēs informatīvos pasākumus sadarbības partneriem 
par projekta īstenošanas jautājumiem, nodrošinās mācības programmu vadītājiem, 
mērķgrupas jauniešu mentoriem un projekta īstenošanas un vadības personālam 
darbam ar mērķgrupas jauniešiem, sniegs konsultācijas programmu vadītājiem 
un mērķgrupas jauniešu mentoriem tiešsaistē, pa tālruni un klātienē visā projekta 
īstenošanas laikā. JSPA turpinās arī projekta saturiskās kvalitātes 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. JSPA 2019. gada uzdevums būs pilnveidot un attīstīt sadarbību 
ar mediju pārstāvjiem, tā gūstot pilnīgāku JSPA tēmu atspoguļošanu mediju publikāciju 
ietvaros. 

2019. gadā izglītības jomas aktivitāte eTwinning uzsāks jaunu iniciatīvu. Iniciatīvas 
ietvaros tiks veidota sadarbība ar Latvijas augstskolām, kas studentiem piedāvā 
pedagoģijas studijas. eTwinning piedāvās mācību iespējas augstskolu pedagoģijas 
studentiem. eTwinning īpašs uzsvars tiks likts uz daudzveidīgu kvalitatīvu mācību 
organizēšanu pedagogiem ar mērķi veicināt jaunu un inovatīvu tēmu apguvi, 
piemēram, virtuālās realitātes, programmēšanas un robotikas apguvi. eTwinning 
turpinās attīstīt eTwinning skolu tīklu, veicinot jaunu skolu pievienošanos 24 izglītības 
iestādēm, kas jau šobrīd ir ieguvušas eTwinning skolas statusu. 

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.

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 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
projektu nodrošināšanai” – finanšu saistības pret EK;
• apakšprogrammas “Eiropas Solidaritātes korpusa projektu īstenošanas 
nodrošināšana” – finanšu saistības pret EK.
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1. PIELIKUMS. JSPA 2018. GADA FINANSĒ JUMS UN TĀ IZLIETOJUMS 

Finansiālie rādītāji Iepriekšējā gadā (izpilde 
pēc uzkrāšanas principa)

Pārskata gadā

apstiprināts 
likumā

izpilde pēc uz-
krāšanas principa

1. Finanšu resursi izdevu-
mu segšanai (kopā) 5 249 252 8 364 159 6 967 086

1.1. Dotācijas 2 369 123 3 182 716 3 166 188

1.2. Pārējie finanšu ieņēmu-
mi 1001 29 139

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzī-
ba 2 879 081 5 181 443 3 771 427

1.4.

Valsts pamatbudžeta 
iestāžu ne naudas darī-
jumu ieņēmumi no citas 
ministrijas vai centrālās 
iestādes pamatbudžeta

47 0 332

1.5.

Valsts budžeta iestāžu 
saņemtā atmaksa no 
pašvaldībām par Eiro-
pas Savienības politiku 
instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzī-
bas līdzfinansētajos 
projektos (pasākumos) 
piešķirtajiem līdzekļiem

0 0 0

2. Izdevumi (kopā) 5 188 901 10 315 774 7 001 896

2.1. Uzturēšanas izdevumi 
(kopā) 4 742 108 10 289 298 6 975 085

2.1.1. Uzturēšanas izdevumi 
(kopā) 1 767 670 3 011 006 1 924 826

2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un 
sociālie pabalsti 1 718 257 4 234 782 2 755 407

2.1.3.

Kārtējie maksājumi Eiro-
pas Kopienas budžetā 
un starptautiskā sadar-
bība

241 303 17 629 1266
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Finansiālie rādītāji Iepriekšējā gadā (izpilde 
pēc uzkrāšanas principa)

Pārskata gadā

apstiprināts 
likumā

izpilde pēc uz-
krāšanas principa

2.1.4. Uzturēšanas izdevumu 
transferti 1 014 878 3 025 881 2 293 586

2.2.
Pārējie izdevumi, kas 
veidojas pēc uzkrāšanas 
principa

73 0 6084

2.3. Kapitālie izdevumi 446 720 26 476 20 727

Finansēšana. Ārvalstu 
finanšu palīdzības nau-
das līdzekļu atlikuma 
palielinājums

60 351 1 951 615 34 810
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JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRA
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
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