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JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRAS DIREKTORES

PRIEKŠVĀRDS
Daina Sproģe

2019. gadā tika veikts sistemātisks darbs, lai attīstītu jaunatnes jomu Latvijā.
Kā nozīmīgu aspektu varu minēt pieaugošo pašvaldību skaitu, kas iesaistījās
projektu īstenošanā gan jaunatnes politikas valsts programmā, gan Eiropas
Savienības (turpmāk tekstā – ES) programmās, tādā veidā īstenojot mērķtiecīgu
un daudzpusīgu jaunatnes darbu pašvaldībās. 2019. gadā pašvaldību skaits,
kurās tika īstenoti vismaz divi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
(turpmāk tekstā – JSPA) administrēto programmu projekti, pieauga līdz 66% no
Latvijas pašvaldību administratīvās teritorijas.
2019. gadā jauniešiem dažādos novados bija iespēja iesaistīties, tostarp arī pašiem īstenot, ES
programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus, kurus
Latvijā administrē JSPA. 2019. gadā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros tika
iesniegts 301 projektu pieteikums, no kuriem apstiprināti 86 projekti, piešķirot vairāk nekā 2,5
miljonus eiro projektu īstenošanai. Savukārt programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” iesniegti
123 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināts 71 projekts, piešķirot vairāk nekā 1,2 miljonus
eiro. Kopumā 72% Latvijas pašvaldību administratīvo teritoriju iesaistījušās ES jaunatnes jomas
projektu īstenošanā.
Viena no 2019. gada prioritātēm darbā ar jaunatni bija nodrošināt vienādas
iespējas piedalīties dažādās jauniešiem paredzētās aktivitātēs ikvienam Latvijas
jaunietim neatkarīgi no viņa veselības stāvokļa, dzīvesvietas, sekmju līmeņa skolā
vai vecāku finansiālā nodrošinājuma. 2019. gada nogalē starptautiskajos jaunatnes
jomas projektos bija piedalījušies vairāk nekā 1300 jauniešu ar ierobežotām
iespējām.
Jauniešu nodarbinātības veicināšanai arī 2019. gadā jauniešiem, kuri nestrādāja,
nemācījās, kā arī nebija apguvuši arodu, bija pieejams Eiropas Struktūrfondu
projekts “PROTI un DARI!”. Līdz 2019. gada nogalei tajā bija iesaistīti 2890 jaunieši.
Projekta ietvaros viņiem tika sniegts individuāls atbalsts, piedāvājot mentora un
programmas vadītāja individuālo atbalstu, iespēju saņemt karjeras konsultantu
un psihologu konsultācijas, paaugstināt savu kvalifikāciju, apmeklējot savām
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interesēm atbilstošus kursus utt. Teju 70% jauniešu projektu pabeidza sekmīgi (35%
uzsāka darba attiecības, 24% – dalību Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk -VIAA) Jauniešu garantijas
projektā vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba
samazināšanas pasākumos, 21% – uzsāka mācības, 20% – iesaistījās nevalstisko
organizāciju (turpmāk – NVO) vai jauniešu centru darbībā).
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2019. gadā jaunatnes jomā strādājošajiem bija
iespēja piedalīties starptautiskās mācībās, šādi pilnveidojot savas profesionālās
zināšanas un gūstot jaunu pieredzi, tiekoties ar jomas pārstāvjiem no citām ES
valstīm. Mācības veicināja gan jaunatnes darbinieku kvalifikācijas celšanu, gan
zināšanu apguvi jaunatnes jomas jaunpienācējiem.
2019. gadā vairāk nekā 700 jaunatnes jomā strādājošie piedalījās programmas
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos, savukārt
vairāk nekā 1500 jaunatnes jomā strādājošie piedalījās programmas “Erasmus+:
Jaunatne darbībā” projektos, stiprinot savu kapacitāti. Kopumā 2019. gadā tika
īstenoti 105 nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumi jaunatnes lietu
speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem, iesaistot vairāk nekā 1550 speciālistu.
Tāpat būtiski atzīmēt pedagogiem īstenotās mācības profesionālo prasmju
pilnveidošanai, kas tika realizētas Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning
organizētu mācību ietvaros, kur savas zināšanas klātienes mācībās stiprināja teju
600 Latvijas pedagogi, kā arī tiešsaistes mācībās – teju 500 pedagogi.
Lai pilnveidotu jaunatnes darbinieku prasmes, kas nepieciešamas ikdienas
darbā ar jauniešiem, JSPA 2019. gadā turpināja stratēģiskās partnerības projektu
sadarbībā ar Daugavpils un Liepājas Universitātēm, veicinot neformālās izglītības
ieviešanu augstākajā izglītībā, un paredzot 2020. gada sākumā plānotu klātienes
mācību ieviešanu Liepājas un Daugavpils Universitāšu studentiem.
Tāpat kā 2019. gadā, arī 2020. gadā darbā ar jaunatni tiek saglabātas šādas
prioritātes: atbalsts sistemātiska, ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanai
pašvaldībās un jaunatnes darbinieku kompetenču attīstībai; kvalitatīva,
kompetenču attīstībā balstīta brīvprātīgo darba īstenošana; jauniešu līdzdalības
veicināšana; sociālās iekļaušanas veicināšana jaunatnes jomā; pedagogu
profesionalitātes un motivācijas veicināšana veidot starptautiskus projektus;
jauniešu nodarbinātības veicināšana; Eiropas Savienības vērtību, tostarp
cilvēktiesību un solidaritātes, veicināšana.
JSPA īstenojusi sadarbību gan ar nozares ministrijām, gan ar valsts, pašvaldību,
nevalstiskā sektora, privātā sektora organizācijām un Eiropas Savienības
organizācijām. Tāpat JSPA savā darbībā ir ņēmusi vērā konsultatīvās padomes
un nozares pārstāvju viedokļus, kā arī piedalījusies dažādās citu institūciju nozares
darba grupās. JSPA īstenotajā sabiedrības aptaujā 94% tās respondentu ir vērtējuši
JSPA darbību kā “labu” vai “ļoti labu”.
Vēlos pateikties partneriem par līdzšinējo sadarbību, kas veicinājusi JSPA
rezultātu sasniegšanu, par 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

DAINA SPROĢE

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore
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JSPA DARBĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS
JSPA
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir Izglītības un zinātnes
ministrija 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 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:

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.

LAI NODROŠINĀTU FUNKCIJU IZPILDI, JSPA:

1. informē un izglīto jauniešus un citas darbā ar jaunatni iesaistītās puses
(valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas) par jaunatnes
un neformālās izglītības jomu;
2. informē un izglīto jauniešus un citas darbā ar jaunatni iesaistītās
puses (valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas) par
iesaistīšanos ES un citās starptautiskās jaunatnes un neformālās izglītības
programmās;
3. nodrošina JSPA kompetencē esošo Latvijas, ES un citu starptautisko
programmu, projektu un iniciatīvu koordinēšanu darbā ar jaunatni, to
vadību, uzraudzību un kvalitātes kontroli;
4. sadarbojas ar ES valstu un citu valstu institūcijām vai organizācijām, lai
attīstītu jaunatnes starptautiskās programmas un projektus Latvijā;
5. organizē informācijas sagatavošanu par ES un citu starptautisko jaunatnes
un neformālās izglītības programmu un projektu attīstību un rezultātiem
Latvijā;
6. organizē informācijas sniegšanu un konsultācijas par JSPA kompetencē
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esošo Latvijas, ES un citu starptautisko programmu, projektu un iniciatīvu
īstenošanu darbā ar jaunatni;
7. veicina jauniešu mobilitāti un līdzdalību sabiedrībā vietējā, reģionālā,
nacionālā un starptautiskā līmenī;
8. veicina jauniešus un citas darbā ar jaunatni iesaistītās puses (valsts un
pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas) apgūt starptautiskās
jaunatnes un neformālās izglītības pieredzi;
9. sagatavo un popularizē informāciju par mobilitātes un citām iespējām
darbā ar jaunatni vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
JSPA PRIORITĀTES 2019. GADAM:

• atbalstīt sistemātiska, ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās
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 Eiropas Savienības vērtības, tostarp cilvēktiesības un solidaritāti.

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 aģentūras 2019.
gada 5. decembra reglaments Nr. 1-64/2 “Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras reglaments”.

JSPA DARBĪBAS VIRZIENI UN ADMINISTRĒTĀS
PROGRAMMAS
JSPA BŪTISKĀKIE DARBĪBAS VIRZIENI:

1.
2.
3.
4.

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

JSPA SNIEDZ ATBALSTU:

1.
2.
3.
4.

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

JSPA NODROŠINA:

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

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.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumiem Nr. 326
“Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs”, kā arī
ievērojot ES programmu un Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas
valsts programmas īstenošanas nosacījumus, JSPA ir ieviesta un tiek īstenota
risku vadība.
JSPA 30.01.2019. pieņemtie noteikumi Nr. 1-58/2 “Risku pārvaldības un
uzraudzības kārtība Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā” paredz
risku mazināšanas un uzraudzības pasākumus, tostarp uzraugot JSPA stratēģijas,
darbības nodrošināšanas, finanšu pārvaldības, informācijas tehnoloģiju un
informācijas drošības, tiesiskuma nodrošinājuma un juridiskus, kā arī krāpšanas
u. c. riskus.
Risku mazināšanas pasākumi tiek pārskatīti ne mazāk kā divas reizes gadā,
kā arī periodiski tiek veiktas pārbaudes augstāko risku pārstāvētajās jomās.
JSPA regulāri pilnveido 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 tiek īstenots kvalitātes vadības sistēmas uzraudzības audits.
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BUDŽETA INFORMĀCIJA
JSPA 2019. 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
2019. gada finansējums un tā izlietojums”.

VALSTS PAMATBUDŽETA IZLIETOJUMS
2019. 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.

PROGRAMMA 21.00.00. “JAUNATNES POLITIKAS
VALSTS PROGRAMMA”
Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde – 443,083 tūkst. euro. Budžeta izpildes
samazinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 147,299 tūkst. euro (izdevumu izpilde
2019. gada 12 mēnešos 443,083 tūkst. euro, 2018. gada 12 mēnešos – 590,382 tūkst.
euro). Faktiskā izpilde, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata perioda 12 mēnešiem,
samazinājās, jo 2019. gada Jaunatnes politikas valsts programmā tika samazināts
JSPA administrētajos atklātajos projektu konkursos kopējais pieejamais finansējums.
Plānotais finansējums izdevumiem 2019. gada 12 mēnešos – 452,480 tūkst. euro,
faktiskā izpilde – 443,083 tūkst. euro. 2019. gada 12 mēnešos netika apgūti 9,397 tūkst.
euro, tostarp precēm un pakalpojumiem neizpilde – 3,398 tūkst. euro, subsīdijām
un dotācijām – 1,878 tūkst. euro un pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transfertiem pašvaldībām neizpilde – 4,121 tūkst. euro.
ES POLITIKU INSTRUMENTU UN PĀRĒJĀS ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBAS
LĪDZFINANSĒTO PROJEKTU UN PASĀKUMU ĪSTENOŠANA

APAKŠPROGRAMMA 63.08.00. “EIROPAS SOCIĀLĀ
FONDA (ESF) PROJEK TI (2014–2020)”
Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde – 1 886,097 tūkst. euro. Budžeta izpildes
palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 221,199 tūkst. euro (izdevumu izpilde
2019. gada 12 mēnešos – 1 886,097 tūkst. euro, 2018. gada 12 mēnešos – 2 107,296 tūkst.
euro), kas skaidrojams ar to, ka tika uzsākta projekta ieviešanas aktīvā fāze pašvaldībās.
Plānotais finansējums izdevumiem 2019. gada 12 mēnešos – 1 893,028 tūkst. euro,
faktiskā izpilde – 1 886,097 tūkst. euro. 2019. gada 12 mēnešos netika apgūti 6,931
tūkst. euro. Pārskata periodā galvenokārt netika izlietoti atlīdzībai paredzētie līdzekļi
kadru mainības dēļ, saistībā ar darbinieku atrašanos bērnu kopšanas atvaļinājumā.
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APAKŠPROGRAMMA 70.09.00. “EIROPAS
SAVIENĪBAS JAUNIEŠU NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMA “JAUNATNE DARBĪBĀ” 2007.–2013.
GADAM”
Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde – 7,394 tūkst. euro. Budžeta izpildes
palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 0,214 tūkst. euro (izdevumu izpilde
2019. gada 12 mēnešos – 7,394 tūkst. euro, 2018. gada 12 mēnešos – 7,180 tūkst. euro).
Palielinājums 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 2019. gada 12
mēnešos Eiropas Komisijai tika atmaksāts projektu īstenošanai neizlietotais finansējums.
Plānotais finansējums izdevumiem 2019. gada 12 mēnešos – 9,212 tūkst. euro, faktiskā
izpilde – 7,394 tūkst. euro. Neizlietotais finansējums 1,818 tūkst. euro tiks atmaksāts
Eiropas Komisijai pēc rēķina saņemšanas.

APAKŠPROGRAMMA 70.10.00. “JAUNATNES
STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRA”
Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde – 1 424,543 tūkst. euro. Budžeta izpildes
palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 83,042 tūkst. euro (izdevumu izpilde
2019. gada 12 mēnešos – 1 424,543 tūkst. euro, 2018. gada 12 mēnešos – 1 341,501
tūkst. euro). Faktiskā izpilde, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata perioda 12 mēnešiem,
palielinājās, balstoties uz apakšprogrammas ietvaros esošo projektu Eiropas Komisijas
finansējuma un valsts līdzfinansējuma palielināšanos, kā rezultāta tika īstenots lielāks
skaits aktivitāšu.
Plānotais finansējums izdevumiem 2019. gada 12 mēnešos bija 2 815,843 tūkst. euro,
faktiskā izpilde – 1 424,543 tūkst. euro. Pārskata periodā neizlietotais finansējums tiks
izmantots nākamo plānošanas periodu ietvaros.
Apakšprogrammas finansējums veidojās no turpmāk uzskaitītajiem finansējuma
avotiem.
1. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības
programmas “Jaunatne darbībā” 2007.–2013. gadam administratīvo funkciju
nodrošināšanai projektu administrēšanā. To plānotais finansējums – 120,626 tūkst.
euro, faktiskā izpilde – 16,742 tūkst. euro.
2. Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem eTwinning programmas nodrošināšanai.
Dotācijas plānotais finansējums izdevumiem 2019. gada 12 mēnešos bija 47,584
tūkst. euro, faktiskā izpilde – 47,584 tūkst. euro.
3. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi eTwinning nodrošināšanai. To plānotais
finansējums izdevumiem 2019. gada 12 mēnešos bija 349,678 tūkst. euro, faktiskā
izpilde – 221,679 tūkst. euro.
4. Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”
2014.–2020. gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai projektu administrēšanā.
Dotācijas plānotais finansējums izdevumiem 2019. gada 12 mēnešos bija 501,176
tūkst. euro, faktiskā izpilde – 501,176 tūkst. euro.
5. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”
2014.–2020. gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai projektu administrēšanā.
To plānotais finansējums izdevumiem 2019. gada 12 mēnešos bija 1 171,886 tūkst.
euro, faktiskā izpilde – 443,902 tūkst. euro.
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6. Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla
Eurodesk funkciju nodrošināšanai. Dotācijas plānotais finansējums izdevumiem
2019. gada 12 mēnešos bija 17,546 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 17,546 tūkst. euro.
7.

Ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk
funkciju nodrošināšanai. Tās plānotais finansējums izdevumiem 2019. gada 12
mēnešos bija 27,978 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 26,769 tūkst. euro.

8. Ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Komisijas projekta “Erasmus+ Nacionālo
aģentūru tīklošanās cilvēktiesību izglītības aktualizēšanai jaunatnes jomā”
īstenošanas nodrošināšanai. Tās plānotais finansējums izdevumiem 2019. gada
12 mēnešos bija 9,133 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 4,995 tūkst. euro.
9. Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem Eiropas Savienības programmas “Eiropas
Solidaritātes korpuss” projekta administratīvo funkciju nodrošināšanai. Dotācijas
plānotais finansējums izdevumiem 2019. gada 12 mēnešos bija 109,726 tūkst. euro,
faktiskā izpilde – 109,726 tūkst. euro.
10. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi Eiropas Savienības programmas “Eiropas
Solidaritātes korpuss” projekta administratīvo funkciju nodrošināšanai. To plānotais
finansējums izdevumiem 2019. gada 12 mēnešos bija 460,510 tūkst. euro, faktiskā
izpilde – 34,424 tūkst. euro.

APAKŠPROGRAMMA 70.12.00. “EIROPAS KOPIENAS
PROGRAMMU PROJEK TU ĪSTENOŠANA”
Programmas ““Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanas nodrošināšana”
Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde bija 1 292,646 tūkst. euro. Budžeta
izpildes palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 1 292,157 tūkst. euro (izdevumu
izpilde 2019. gada 12 mēnešos – 1 292,646 tūkst. euro, 2018. gada 12 mēnešos 0,489
tūkst. euro), kas skaidrojams ar to, ka tika uzsākta projekta ieviešanas aktīvā fāze.
Plānotais finansējums izdevumiem 2019. gada 12 mēnešos – 1 607,636 tūkst. euro,
faktiskā izpilde – 1 292,646 tūkst. euro. 2019. gada 12 mēnešos netika apgūti 314,99
tūkst. euro.
Plānotais finansējums izdevumiem 2019. gada 12 mēnešos tika apgūts 80,15 %
apmērā.
Pārskata periodā neizlietotais finansējums tiks izmantots nākamo plānošanas periodu
ietvaros.
Apakšprogrammas finansējums veidojās no turpmāk uzskaitītā.
1. JSPA un Eiropas Komisijas noslēgto Finanšu līgumu ietvaros saņemtais finansējums:
•

2018. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2018-0029, noslēgts 30.03.2018., kura
darbības laiks ir no 2018. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam;

•

2019. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2019-0029, noslēgts 21.05.2019., kura
darbības laiks ir no 2019. gada janvāra līdz 2023. gada jūnijam;

2. Dotācijas no vispārīgiem ieņēmumiem programmas ““Eiropas Solidaritātes
korpuss” projektu īstenošanas nodrošināšana” ietvaros.
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APAKŠPROGRAMMA 70.15.00. “EIROPAS
SAVIENĪBAS PROGRAMMAS “ERASMUS+:
JAUNATNE DARBĪBĀ” PROJEK TU ĪSTENOŠANAS
NODROŠINĀŠANA”
Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde bija 3 149,419 tūkst. euro. Budžeta izpildes
palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 63,635 tūkst. euro (izdevumu izpilde
2019. gada 12 mēnešos – 3 149,419 tūkst. euro, 2018. gada 12 mēnešos – 3 085,784
tūkst. euro). Faktiskā izpilde, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata perioda 12 mēnešiem,
palielinājās, jo 2019. gadā bija lielāks apstiprināto projektu skaits, kā rezultātā avansa
maksājumi salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu bija lielāki.
Plānotais finansējums izdevumiem 2019. gada 12 mēnešos – 5 003,048 tūkst. euro,
faktiskā izpilde – 3 149,419 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:
•

2014. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2014-0040, noslēgts 30.07.2014., kura darbības
laiks ir no 2014. gada janvāra līdz 2017. gada decembrim;

•

2015. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2015-0095, noslēgts 05.06.2015., kura darbības
laiks ir no 2015. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim;

•

2016. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2016-0030, noslēgts 08.04.2016., kura darbības
laiks ir no 2016. gada janvāra līdz 2019. gada decembrim;

•

2017. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2017-0029, noslēgts 30.03.2017., kura darbības
laiks ir no 2017. gada janvāra līdz 2020. gada decembrim;

•

2018. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2018-0029, noslēgts 30.03.2018., kura darbības
laiks ir no 2018. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam;

•

2019. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2019-0029, noslēgts 21.05.2019., kura darbības
laiks ir no 2019. gada janvāra līdz 2023. gada jūnijam.

JSPA budžeta izlietojums 2019. gadā bija atbilstošs noteiktajiem darbības virzieniem
un ilgtermiņa plāniem.

IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM
JSPA nav bijuši ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

JSPA SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI
JSPA 2019. gadā nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus.

11

JSPA DARBĪBAS REZULTĀTI 2019. GADĀ
ATBALSTS SISTEMĀTISKA, ILGTERMIŅA DARBA
AR JAUNATNI ĪSTENOŠANAI PAŠVALDĪBĀS
UN JAUNATNES DARBINIEKU KOMPETENČU
ATTĪSTĪBAI
Lai nodrošinātu darba ar jaunatni kvalitāti un celtu tā prestižu, ir nepieciešams veikt
tā sistemātisku un ilgtermiņa plānošanu, iesaistot lēmumu pieņemšanā jauniešus un
personas, kas veic darbu ar jaunatni.
2019. gadā Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkursa “Atbalsts
jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem
jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” ietvaros 20 pašvaldības īstenoja
vietējās jaunatnes politikas aktivitātes dažādās darba ar jaunatni jomās – ilgtspējīgas
starpinstitucionālas un starpnozaru sadarbības sistēmas izveidi, neformālās izglītības
vecināšanu un brīvprātīgā darba sistēmas izveidi, skolēnu pašpārvalžu darba
stiprināšanu, jauniešu līdzdalības politikas procesu veicināšanu, mobilā darba ar
jaunatni īstenošanu novada pagastos, digitālā darba ar jaunatni attīstīšanu, jauniešu
uzņēmējdarbības un nodarbinātības sistēmas uzlabošanu, esošo plānošanas
dokumentu izvērtēšanu un pilnveidošanu u. c. aktivitātes.
Jaunatnes politikas valsts programmas projekta konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni
sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī” ietvaros 8 pašvaldībām tika sniegta iespēja
īstenot savus projektus, attīstot darba ar jaunatni sistēmu, papildu tam piedaloties
arī 4 moduļu mācībās, kuru laikā jaunatnes jomā iesaistītie varēja padziļināt savas
zināšanas par tādām tēmām kā jaunatnes politikas plānošana un sasaiste ar citām
politikas jomām, situāciju izpētes rīki, neformālās izglītības metodes, lobija nozīme
darbā ar jaunatni u. c. Papildus tam katrai pašvaldībai bija sniegta iespēja saņemt
mentora atbalstu projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai, kā arī tam, lai rastu
risinājumus izaicinājumiem, kas radušies projekta īstenošanas gaitā.
Ievērojot konkursu mērķa specifiku, lai nodrošinātu kvalitatīvu projektu pieteikumu
sagatavošanu, JSPA pirms Jaunatnes politikas valsts programmas konkursiem
organizēja informatīvus seminārus 50 potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Divos
semināros pašvaldībām padziļināti tika skaidrota pieeja sistemātisku/ilgtermiņa
risinājumu ieviešanai jaunatnes darbā pašvaldībā un tika skaidroti projektu konkursu
mērķi un kvalitātes kritēriji, kā rezultātā vairums iesniegto projektu (28 no 29) bija
atbilstoši darba ar jaunatni sistēmas izveidei un ilgtermiņa risinājuma attīstībai dažādos
darba ar jaunatni virzienos. 2019. gada projektu konkursos piedalījās un īsteno
projektus 4 pašvaldības, kuras iepriekš nebija piedalījušās ilggadējās Jaunatnes
politikas valsts programmas konkursos.
Jau trešo gadu Latvijā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros tika
īstenotas ilgtermiņa projekta “Europe Goes Local – Supporting Youth Work at
Municipal Level” (turpmāk tekstā – EGL) aktivitātes, kas vērstas uz darba ar jaunatni
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stiprināšanu vietējā līmenī. Laikā no 2017. gada līdz 2019. gadam projektā piedalījās 21
pašvaldība. Pašvaldības, balstoties uz galvenajiem izaicinājumiem un nepieciešamību
darbā ar jaunatni vietējā līmenī, izvirzīja vienu prioritāro virzienu, kuru projekta ietvaros
attīstīja, lai tādējādi stiprinātu darba ar jaunatni sistēmas sakārtošanu un īstenošanu
ilgtermiņā. Balstoties uz projektā sasniegtajiem rezultātiem, līdzīgs projektu konkurss
pašvaldībām tika iekļauts 2019. gada Jaunatnes politikas valsts programmā.
Ņemot vērā, ka ES programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas
Solidaritātes korpuss” ir būtisks resurss darba ar jaunatni kvalitātes celšanai, JSPA 2019.
gadā strādāja pie lielāka pašvaldību skaita iesaistes, informējot par to, kā izmantot šīs
programmas kā resursu vietējo izaicinājumu risināšanā. Projekta ietvaros 2019. gadā
tika sniegts atbalsts 7 pašvaldībām, liekot akcentu uz programmu “Erasmus+: Jaunatne
darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu iesniegšanu, katrā pašvaldībā
stiprinot kādu darba ar jaunatni prioritāti, kurai jau ir plānošanas dokumenti, tā
sekmējot Eiropas dimensiju vietējā līmenī, kas bija viens no projekta galvenajiem
mērķiem.
Aizvadītajā gadā, balstoties uz pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistīto vajadzībām,
tika uzsākts pilotprojekts “Supervīziju nodrošināšana pašvaldību jaunatnes
darbiniekiem”. Projekta ietvaros no 2019. gada septembra 11 jaunatnes darbinieki
no dažādām Latvijas pašvaldībām uzsāka dalību grupu un individuālajās supervīzijās
profesionālas supervizores vadībā. Pilotprojekts tika organizēts dažādās pārstāvēto
dalībnieku pašvaldībās. Pilotprojekta rezultātā dalībnieki ne tikai guva profesionālu
atbalstu ikdienas izaicinājumu pārvarēšanai, bet arī dalījās ar labās prakses piemēriem.
2019. gadā JSPA piedalījās Eiropas hartas izstrādē darbam ar jaunatni vietējā līmenī,
kas tika publicēta 2019. gada jūnijā. Harta tika veidota sadarbībā ar visām projektā
iesaistītajām dalībvalstīm, lai veidotu vienotus pamatprincipus, kas būtu jāievēro darbā
ar jaunatni. Dokuments 2019. gada nogalē tika iztulkots latviešu valodā. Papildus tika
ieviestas iestrādnes darbam, kas tiks turpināts 2020. gadā – tiešsaistes rīka izstrāde,
kurā būs atrodami labās prakses piemēri no visām projekta “Europe Goes Local”
dalībvalstīm, lai turpinātu iedvesmot un veicināt darba ar jaunatni kvalitātes celšanu
vietējā līmenī Eiropā.
Lai nodrošinātu iespēju jomas pārstāvjiem, tostarp pašvaldību jaunatnes lietu
speciālistiem un nevalstisko organizāciju jaunatnes darbiniekiem, tikties un dalīties
ar pieredzi un lai aktualizētu jaunatnes jomā būtiskus jautājumus, JSPA 2019. gada
maijā – kā katru gadu – rīkoja nacionālu konferenci “Nākamais solis darbā ar jaunatni”.
Konferencē piedalījās Latvijas un ārvalstu eksperti. Katru gadu konference tiek veltīta
kādai noteiktai tēmai – 2019. gada tēma bija “Nākotnes jaunietis un inovatīvas
līdzdalības formas”, un uz pasākumu bija ieradušies vairāk nekā 100 valsts, pašvaldību
un to iestāžu pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji u. c. interesenti. Konferencē
bija iespējams uzzināt par mūsdienu un nākotnes jaunieša profilu, dažādām jauniešu
līdzdalības praksēm Eiropā, kā arī par nākotnes tendencēm jauniešu līdzdalības
veicināšanā, tostarp līdzdalības veicināšanā, izmantojot jauniešu vidū populārās
datorspēles.
Iepriekš minētās aktivitātes, sniegtais atbalsts, īstenojot mācības, u. c. atbalsta
pasākumus ir nodrošinājuši jaunu pašvaldību iesaisti JSPA administrēto programmu
projektu īstenošanā. Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gada projektu
konkursos piedalījās un projektus īstenoja 4 pašvaldības (Jaunjelgavas novada dome,
Ventspils novada dome, Smiltenes novada dome, Mārupes novada dome), kuras
iepriekš nebija piedalījušās Jaunatnes politikas valsts programmas konkursos. Tāpat
2019. gadā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes
korpuss” projektu piedāvātās iespējas vēlējās izmantot 4 jaunas pašvaldības – Baldones
novada, Daugavpils novada, Salacgrīvas novada un Ventspils novada pašvaldība.
Kopumā kopš programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes
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korpuss” sākuma ES programmu projektiem saņemti 44% pašvaldību pieteikumi.

Kopumā 2019. gadā 66% no visām pašvaldībām iesaistījās vismaz divās JSPA
administrētajās programmās (34% no pašvaldībām iesaistījās trijās JSPA administrētajās
programmās, 9% – četrās JSPA administrētajās programmās, bet 4% – piecās JSPA
administrētajās programmās).
Lai nodrošinātu regulāru mācību piedāvājumu jaunatnes darbinieku kompetenču
attīstībai, 2019. gadā tika īstenoti 105 nacionāla un starptautiska līmeņa mācību
pasākumi 1551 jaunatnes lietu speciālistam un jaunatnes darbiniekam par programmu
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”.
Kopumā kopš programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sākuma ir nodrošināta
5188 Latvijas darbā ar jaunatni iesaistīto personu dalība jaunatnes darbinieku
mobilitātes projektos (plānoto rādītāju pārsniedzot par 46%), veicinot to kompetenču
attīstību, jaunu metožu apgūšanu darbā ar jaunatni, tādējādi arī uzlabojot darbu ar
jaunatni pašvaldībās.
Lai veicinātu kvalitāti darbā ar jaunatni, ir būtiski stiprināt jaunatnes lietu speciālistu
un darbinieku profesionalitāti, veidojot sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm.
Jau no 2018. gada tiek īstenots projekts “Non-formal Learning in Higher Education:
Developing Intercultural Competence “Among Others”” (turpmāk tekstā – 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, kas tika ieviesta 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,
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tās pieeju un metodēm, brīvprātīgo darbu vietējā un starptautiskā līmenī, starpkultūru
izglītību un projektu vadību, paaugstinot dalībnieku kompetences par ES programmām
jaunatnes jomā.
Lai paaugstinātu darba ar jaunatni kvalitāti, ir būtiski veicināt neformālās
izglītības atzīšanu, kas balstās uz jauniešu mācīšanās plānošanu, izvērtēšanu un
rezultātu dokumentēšanu. 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 sadarbībā ar Igaunijas nacionālo
aģentūru katru gadu organizē mācības par mācīšanās procesa organizēšanu. 2019.
gadā mācības notika Igaunijā, tajās piedalījās 3 jaunatnes darbā iesaistītie no Latvijas.
Lai dalībnieki varētu veiksmīgi īstenot mācīšanās aktivitātes ikdienas darbā ar jaunatni,
pēc mācībām dalībniekiem tika sniegts mentora atbalsts. 2019. gadā turpinājās
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ilgtermiņa projekts “Time to Show
Off”, kura ietvaros jaunatnes jomas eksperti apvienojās, lai izstrādātu moduļus par
mācīšanās procesu veicināšanu un atbalstu darbā ar jaunatni. Projekta mērķgrupa ir
universitāšu mācībspēki, mācību vadītāji, atbalsta personas, kas sagatavo speciālistus
un jaunatnes darbiniekus darbam ar jaunatni. Darbs pie moduļu izstrādes tiks turpināts
2020. gadā.
Kopumā tika sasniegts JSPA stratēģijā noteiktais mērķis sniegt atbalstu sistemātiska,
ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās un jaunatnes darbinieku
kompetenču attīstībai, veicināt jaunatnes jomā strādājošo izpratni par jaunatnes
politikas pasākumu ilgtermiņa attīstību. Tāpat iepriekš minētās aktivitātes, sniegtais
atbalsts, īstenojot mācības, u. c. iespējas ir nodrošinājušas arvien plašāku pašvaldību
iesaisti JSPA administrēto programmu projektu īstenošanā.

KVALITATĪVS, KOMPETENČU ATTĪSTĪBĀ BALSTĪTS
BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS
Viens no JSPA 2019. gada stratēģiskās darbības virzieniem bija veicināt kvalitatīvu,
kompetenču attīstībā balstītu brīvprātīgo darbu. Galvenais resurss brīvprātīgā darba
attīstīšanā gan vietējā, gan nacionālā līmenī ir programma “Eiropas Solidaritātes
korpuss” (līdz 2018. gada otrajai pusei – programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”).
Lai nodrošinātu jauniešu informētību par programmu piedāvātajām iespējām, 2019.
gadā jaunieši tika aicināti reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē, kurā var
iegūt informāciju par izsludinātiem brīvprātīgā darba, darba projektiem, stažēšanās
jeb prakses projektiem, kā arī tiem pieteikties, gūstot iespēju tajos piedalīties un
pilnveidot savu pieredzi. Jāatzīmē, ka Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē 2019.
gada beigās bija reģistrējušies 1800 Latvijas jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem.
Brīvprātīgā darba ietvaros jaunieši gūst gan savu pirmo darba pieredzi, gan attīsta
dažādas dzīvē nepieciešamas kompetences. Brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības
darbs, bet ārvalstīs gūtai pieredzei ir nozīmīga loma jauniešu personīgajā attīstībā un
izaugsmē – tā stiprina gan jauniešu valodas zināšanas, gan veicina viņu patstāvību,
gan attīsta komunikācijas un sadarbības prasmes.
Kopumā 124 Latvijas jaunieši 2019. gadā uzsāka brīvprātīgā darba īstenošanu
Latvijā vai citās valstīs. Latvijas jauniešu skaitliski visbiežāk izvēlētā valsts brīvprātīgā
darba veikšanai bija Rumānija.
Ja programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” brīvprātīgo darbu varēja veikt tikai
ārvalstīs, tad programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros brīvprātīgo darbu
var veikt arī Latvijā. Brīvprātīgo darbu veikt Latvijā parasti izvēlas Latvijas jaunieši ar
ierobežotām iespējām, kā arī Latvijas jaunieši, kas tiek iesaistīti grupu brīvprātīgajā
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Populārākie brīvprātīgo
galamērķi 2019. gadā

darbā Latvijā. Kopumā kopš programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas
Solidaritātes korpuss” sākuma 636 jaunieši ir uzsākuši brīvprātīgo darbu ārvalstīs un
29 – Latvijā, tādējādi pārsniedzot izvirzīto mērķi.
2019. gadā Latvijā kopumā brīvprātīgo darbu uzsāka 177 ārvalstu brīvprātīgie. Lai
veicinātu projektu kvalitāti, 2019. gadā tika organizētas 17 mācības brīvprātīgā darba
projektos iesaistītajiem brīvprātīgajiem. Pēc mācībām 94% jauniešu atzina, ka viņiem
ir izveidojusies izpratne par Youthpass kā instrumentu rezultātu dokumentēšanai. No
respondentiem 82% dalībnieku pēc 6 mēnešu starpposma novērtējuma atzina, ka
mācībās izstrādāto iniciatīvu ir realizējuši savā projektā.
Brīvprātīgais darbs ir iespēja jauniešiem gūt pirmo pieredzi, kas ir lietderīga, plānojot
uzsākt darba gaitas. Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros pieejamais
darba projektu veids ir iespēja jauniešiem gūt pirmo darba pieredzi. Lai uzlabotu
brīvprātīgā darba un darba projektu atbalsta personu jeb mentoru kompetences,
2019. gadā tika organizētas mācības, kurās piedalījās 34 atbalsta personas. Ik gadu
šādas mācības tiek organizētas reizi pusgadā ar mērķi uzlabot atbalsta personu
fasilitēšanas kompetences, kā arī veicināt izpratni par solidaritātes jēdzienu un
solidaritātes iedzīvināšanu vietējā kopienā.
Programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”
ietvaros 2019. gadā tika izsniegti 2842 Youthpass sertifikāti, kas ir neformālās izglītības
atzīšanas dokuments un apliecina dalībnieku gūtās kompetences.
Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektu ietvaros no
programmas pirmsākumiem Youthpass sertifikātus ir saņēmuši 62 Latvijas jaunieši
un programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” brīvprātīgā darba projektos Youthpass
sertifikātus ir saņēmuši 469 Latvijas jaunieši. Kopumā līdz 2019. gada 31. decembrim
Youthpass sertifikātu bija saņēmis 531 Latvijas jaunietis, tādējādi kopumā sasniedzot
plānoto mērķi. 2019. gadā JSPA finansētajos programmas “Eiropas Solidaritātes
korpuss” brīvprātīgā darba projektos tika izsniegti 103 Youthpass sertifikāti, bet
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” brīvprātīgā darba projektos 105 Youthpass sertifikāti.
Jebkurai organizācijai vai uzņēmumam, kas vēlas uzņemt vai nosūtīt jauniešus
brīvprātīgā darba, stažēšanās (prakses) vai darba projektā, ir jāsaņem programmas
"Eiropas Solidaritātes korpuss" Kvalitātes zīme. Kvalitātes zīmes iegūšana ir
organizācijas atzīšanas process, nosakot organizācijas iespēju turpmāk īstenot
projektus. Interesi iegūt Kvalitātes zīmi brīvprātīgā darba projektu īstenošanai 2019.
gadā izrādīja 26 organizācijas (nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes, SIA,
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izglītības iestādes u. c.), Kvalitātes zīme brīvprātīgā darba projektu īstenošanai
tika izsniegta 25 no tām.
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros organizācijām bija
iespēja īstenot brīvprātīgā darba projektus, darba projektus, stažēšanās jeb
prakses projektus (tikai jauniešu nosūtīšanas projektiem, jo Latvijas likumdošana
neparedz apmaksātu stažēšanās projektu īstenošanu), kā arī solidaritātes
projektus. 2019. gada beigās Latvijā bija 196 organizācijas, kas ir tiesīgas
nodrošināt brīvprātīgā darba, darba vai stažēšanās projektu īstenošanu 47%
Latvijas administratīvi teritoriālajās vienībās, tādējādi par 4% pārsniedzot 2019.
gada plānu.
Lai nodrošinātu jauniešiem iespēju doties brīvprātīgajā darbā vai veikt
brīvprātīgo darbu tepat Latvijā, JSPA aktīvi popularizēja brīvprātīgā darba
iespējas gan JSPA komunikācijas kanālos, gan arī JSPA organizētajos reģionālajos
pasākumos.

JAUNIEŠU LĪDZDALĪBA
Jauniešu līdzdalība ir viena no darba ar jaunatni pamatvērtībām. Kopumā tikai
1/4 jauniešu ir izteikti aktīvi dažāda veida līdzdalībā, savukārt 1/3 nepiedalās
nekādās aktivitātēs. Neaktīvo jauniešu īpatsvars gan ik gadus samazinās.
Kā iespējamie iemesli salīdzoši zemai jauniešu līdzdalības pakāpei dažādos
pētījumos tiek minēti: zems sociālā kapitāla līmenis (2/5 jauniešu neuzticas
citiem cilvēkiem); zema jauniešu uzticēšanās pakāpe valsts un pašvaldību
institūcijām; nepietiekama iesaistīto institūciju kapacitāte, lai nodrošinātu
jauniešu līdzdalības procesa kvalitāti un ilgtspēju.
Lai sekmētu jauniešu līdzdalību, gan JSPA, gan tās administrētais Eiropas
jaunatnes informācijas tīkls Eurodesk (turpmāk – Eurodesk) 2019. gadā veicināja
informācijas pieejamību par iespējām iesaistīties dažādās iniciatīvās un
projektos, gan organizējot pasākumus, gan sniedzot plašu un daudzveidīgu
informāciju pasākumos, dažādos komunikācijas kanālos, tostarp tiešsaistē.
Eurodesk Dzīvā bibliotēka
Kaņepes kultūras centrā
2019.gada oktobrī
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Eurodesk tīklu Latvijā 2019. gadā veidoja 22 Latvijas organizācijas – nevalstiskās
organizācijas, jauniešu centri vai pašvaldības. 2019. gadā Eurodesk tīkls Latvijā
organizēja vairāk nekā 120 pasākumus, sasniedzot vairāk nekā 5400 jauniešu un
personu, kas strādā ar jaunatni, auditoriju, kā arī vairāk nekā 1200 konsultācijās
informējot interesentus par ES projektiem un programmas “Erasmus+: Jaunatne
darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām. 2019. gada maijā Eurodesk tīkls
Latvijā iesaistījās aktivitātē “Eiropas jaunatnes nedēļa”, organizējot Latvijas reģionos
29 pasākumus, savukārt oktobrī Eurodesk gan Latvijā, gan citviet Eiropā organizēja
kampaņu “Time to move”, kuras laikā 17 pasākumos dažādās Latvijas vietās jaunieši
atraktīvā veidā saņēma informāciju par dažādām mobilitātes iespējām Eiropā – gan
par tiešsaistes, gan mobilitātes, gan izglītības, darba un prakses iespējām. 2019. gadā
Eurodesk piedalījās dažādos publiskos pasākumos – jauniešu festivālos Daugavpilī,
Ikšķilē, kā arī vienā no lielākajiem jauniešu festivāliem Latvijā “ZZ Čempionāts”.
Eurodesk visa gada garumā 16 Latvijas pilsētās izrādīja dokumentālo filmu “The Last
Fisherman”, kas stāsta par brīvprātīgo darbu nelielā Eiropas ciematā.
Lai mazinātu atstumtību, radikalizāciju, kā arī veicinātu sociālo iekļaušanu, aktīvu
pilsoniskumu un piederību Eiropas vērtībām, 2019. gadā JSPA turpināja īstenot EK
iniciatīvu “Iedvesmas personas” (Role Models). Iniciatīvas ietvaros tika organizēti 6
pasākumi dažādos Latvijas reģionos ar mērķi uzrunāt jauniešus un aicināt būt pilsoniski
aktīviem, veidot projektus un risināt sabiedrībā vai vietējā kopienā pastāvošos
izaicinājums.
2019. gada iedvesmas personas – organizācijas “SlacklineLV” pārstāvji – viesojās
Ludzā, Krāslavā un Iecavā, stāstot par vidi un slackline izmantošanu kā iekļaujošu un
izaugsmi veicinošu rīku. Savukārt brīvrunu meistars Idus Abra, kurš savulaik darbojies
nevalstiskajā organizācijā un bijis aktīvs Eiropas Jauniešu parlamenta pārstāvis,
ciemojās Rojā, Mālpilī un Krustpilī. Iedvesmas personas reģionos kopā pulcēja 207
jauniešus un jaunatnes darbiniekus.
Tāpat, veicinot jauniešu līdzdalību un jaunu kompetenču apgūšanu, JSPA 2019.
gadā jau piekto gadu pēc kārtas organizēja projektu ideju festivālu “Projektu nakts”.
Festivāla mērķis ir radīt radošu vidi, kurā jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem ir
iespēja apgūt jaunatnes jomas projektu izstrādes pamatprincipus, uzzināt kvalitatīva
projekta pieteikuma priekšnoteikumus, kā arī attīstīt projekta idejas. 2019. gadā
“Projektu nakts” tika organizēta sadarbībā ar Ikšķiles un Olaines novada pašvaldībām,
kuras bija ieguvušas Jauniešu galvaspilsētas statusu. Šajā brīvdabas “Projektu nakts”
festivālā piedalījās 132 dalībnieki, no tiem 93% atzina, ka pēc mācībām spēj ģenerēt
Projektu nakts 2019 dalībnieki
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projektu idejas, spēj labāk formulēt projekta mērķus, izprot komandas nozīmi
un ir attīstījuši sadarbības prasmes. “Projektu nakts” ļāva dalībniekiem izvērtēt
esošos un trūkstošos resursus, kā arī sniedza motivāciju un degsmi darboties
projekta attīstības virzienā. Viena ceturtdaļa dalībnieku atzina, ka ir gatavi
iesniegt sava projekta pieteikumu jau nākamajā projektu iesniegšanas termiņā.
Lai veicinātu jauniešu līdzdalību, 2019. gadā tika aizsāktas arī jaunas sadarbības
un iniciatīvas. Tostarp 2019. gadā Latvija pirmo gadu iesaistījās vienaudžu
izglītotāju tīklā EuroPeers, kas darbojas 15 Eiropas valstīs. Latvijā 2019. gadā
darbojās 16 EuroPeers jaunieši, kuriem ir pieredze ES programmu“Erasmus+:
Jaunatne darbībā” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos un kuri ir
motivēti informēt citus jauniešus par programmu piedāvātajām iespējām. 2019.
gada Latvijas EuroPeers tīkls organizēja 19 pasākumus, sasniedzot aptuveni
800 jauniešus.
Lai nodrošinātu jauniešu pilsonisko līdzdalību un palielinātu jauniešu skaitu,
kuri vēlas uzņemties iniciatīvu un risināt jauniešiem aktuālus izaicinājumus,
iesaistot lēmumpieņēmējus, diskutēt par 11 Eiropas Jaunatnes mērķiem, 2019.
gadā JSPA uzsāka sadarbību ar Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu. Lai veicinātu
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jaunatnes dialoga projektu popularitāti, JSPA
piedalījās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas atklāšanas pasākumā, informējot
par Jaunatnes dialoga projektiem, to nozīmi un jauniešu ieguvumiem, kā
arī organizēja trīs dienu un vienas dienas mācības Rīgā un reģionos. 2019.
gadā 1568 jaunieši aktīvi iesaistījās Jaunatnes dialoga projektos, izrādot savu
līdzdalību. Kopumā kopš 2014. gada tika nodrošināta 8790 Latvijas jauniešu
dalība jaunatnes dialoga projektos tepat Latvijā un ārvalstīs, par 610 vienībām
pārsniedzot plānoto mērķi. Tādējādi jaunieši dažādos pasākumos tika informēti
par programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”
piedāvātajām iespējām.
2019. gadā pašvaldībām, kas īsteno ES programmu projektus pievienojās
viena jauna administratīvi teritoriālā vienība – Dundagas novads, sasniedzot
72,3% teritoriālā pārklājuma. Jauno projektu iesniedzēju skaits vērojami
pārsniedza plānoto (plānoti 10 jauni iesniedzēji). 2019. gadā 69 jaunas
organizācijas uzsāka sadarbību ar JSPA, iesniedzot projektu pieteikumus
programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”.
Jauniešu līdzdalība tika veicināta arī viņiem piedaloties programmu projektu
īstenošanā. Populārākais projektu veids, kurā tiek veicināta jauniešu aktīva
līdzdalība, ir jauniešu apmaiņas. Ar programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”
finansējuma atbalstu 2019. gadā 2657 Latvijas jaunieši iesaistījās projektu
plānošanā un īstenošanā. Kopumā kopš programmas sākuma tika nodrošināta
14 378 Latvijas jauniešu dalība jauniešu apmaiņas projektos tepat Latvijā un
ārvalstīs.
Jauniešu līdzdalība īpaši tiek veicināta iesaistot viņus programmas “Eiropas
Solidaritātes korpuss” solidaritātes projektu īstenošanā, tādējādi veicinot
jauniešu solidaritāti un risinot vietējo kopienu izaicinājumus. Lai arī programmas
“Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošana tika uzsākta 2018. gada otrajā pusē,
īpašu popularitāti solidaritātes projekti ieguva tikai 2019. gadā JSPA organizēto
informatīvo pasākumu rezultātā. 2019. gadā tika apstiprināti 24 solidaritātes
projekti, dodot iespēju 137 jauniešiem izrādīt savu solidaritāti un līdzdalību
vietējās kopienas labā. Lai arī plānotais jauniešu skaits (215) netika sasniegts
ierobežotā finansējuma dēļ, Latvijā projektu īstenošanas ietvaros tika aizsākts
aktivitāšu kopums, nodrošinot palīdzības sniegšanu vientuļajiem senioriem,
veicinot iekļaušanu, veicinot veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu
un vides sakārtošanu.
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Jauniešu līdzdalību veicinošas aktivitātes 2019. gadā tika īstenotas arī ar Izglītības
un zinātnes ministrijas ikgadējās Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu,
organizējot divus konkursus jaunatnes organizācijām. Konkursā “Atbalsts jaunatnes
organizāciju darbībai un iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai” atbalstu
projektu mērķu sasniegšanai – jauniešu līdzdalības veicināšanai un iesaistīšanai
jaunatnes organizācijās, kā arī administratīvo atbalstu kapacitātes stiprināšanai
– saņēma 6 jaunatnes organizācijas, kuru īstenoto projektu aktivitātēs iesaistījās
2259 jaunieši. 2019. gadā palielinājās nacionālā mēroga jaunatnes organizāciju
skaits, kas konkursa “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, veicinot
iespējas jauniešu līdzdalībai” ietvaros saņēma atbalstu projektu īstenošanai divu gadu
periodā 2019. gadā un 2020. gadā. Tika atbalstītas 5 nacionālā mēroga jaunatnes
organizācijas – “Latvijas Mazpulki”, “Streetbasket”, “Latvijas Skautu un gaidu centrālā
organizācija”, “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, “Latvijas Jaunatnes padome”
– ar mērķi stiprināt šo jaunatnes organizāciju darbību vietējā un starptautiskā līmenī,
kā arī lai veicinātu jauniešu līdzdalību un dzīves prasmju apgūšanu ar neformālās
izglītības metodēm. 2019. gadā vien jaunatnes organizāciju organizētajās vietējās
un starptautiskajās aktivitātēs kopā piedalījās un tika sasniegti ~ 9000 jaunieši.
Lai uzklausītu jauniešu viedokli par to, kā JSPA varētu vairāk sasniegt jauniešus
ar īpašām vajadzībām un veicināt viņu iesaisti ES programmu projektos, JSPA
Konsultatīvās padomes darbā tika uzaicināti piedalīties jaunieši no vairākām Latvijas
nevalstiskajām organizācijām – “Latvijas Neredzīgo biedrības”, fonda “Nāc līdzās!” un
sociālā uzņēmuma “RB Cafe”. Jaunieši sniedza vērtīgus ieteikumus par to, kas jāņem
vērā, strādājot ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām sociālās iekļaušanas jomā.
Kopumā 2019. gadā tika īstenots plašs darbs, lai veicinātu jauniešu līdzdalību – gan
programmu projektu ietvaros, gan sniegto atbalsta pasākumu – mācību – ietvaros,
gan turpinot iepriekš aizsāktas rezultatīvas aktivitātes un īstenojot jaunas, kas veicina
līdzdalību vai sniedz informāciju par jauniešu iespējām līdzdarboties.

SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA JAUNATNES JOMĀ
Sociālā iekļaušana ir būtiska prioritāte visās JSPA administrētajās programmās.
Lai sasniegtu JSPA stratēģiskos mērķus sociālās iekļaušanas jomā, 2019. gadā JSPA
turpināja piedalīties divās stratēģiskās partnerībās sociālās iekļaušanas jomā – “Būt
kopā” (jauniešu ar īpašām vajadzībām sociālajai iekļaušanai) un “Stratēģiskā pieeja
darbā ar jauniešiem NEET situācijā1 programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un
“Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros. Partnerību ietvaros tika nodrošināts sistēmisks
ilgtermiņa atbalsta pasākumu kopums organizācijām, lai veicinātu jauniešu ar īpašām
"Būt kopā" pasākums
RB cafe

1

Jaunieši, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.
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vajadzībām un jauniešu NEET situācijā iesaisti programmu “Erasmus+: Jaunatne
darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos.
Stratēģiskās partnerības sociālās iekļaušanas jomā “Būt kopā” galvenais
mērķis ir palielināt to organizāciju skaitu, kuras izmanto programmu “Erasmus+:
Jaunatne darbībā” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējas iekļaujošu
projektu īstenošanā, iesaistot jauniešus ar invaliditāti vai veselības traucējumiem.
Turpinot mērķgrupu informēšanu – nevalstiskās organizācijas, speciālās skolas,
internātskolas, izglītības iestādes un citas organizācijas –, tika organizēts
informatīvs seminārs par iekļaujošu projektu izstrādi, kā arī starptautiskas
mācības “Šķērslis – Iespēja”, kas notika Latvijā, un partnerveidošanas seminārs
“Inclusion matchmaking for inclusion projects”, kas notika Vācijā. Šo pasākumu
ietvaros vairums organizāciju pārstāvju atrada savus potenciālo projektu
partnerus un sāka veidot kopīgu partnerību. Sadarbībā ar starptautisko
resursu centru darbā ar jaunatni “SALTO, Inclusion & Diversity” tika organizētas
starptautiskas mācības “Mobilitātes degustācija iekļaujošām organizācijām”.
Mācībās jaunās organizācijas izzināja jauniešu apmaiņu un brīvprātīgā darba
piedāvātās iespējas darbā ar jauniešiem, kuriem ir mazāk iespēju.
Lai veicinātu stratēģisku pieeju darbā ar jauniešiem NEET situācijā, izmantojot
programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”
sniegtās iespējas, JSPA uzsāka kopēju iniciatīvu ar citām ES valstu nacionālajām
aģentūrām, piedāvājot vairāku pasākumu kopumu. Pasākumu mērķis – veicināt
izpratni par stratēģiskas pieejas nozīmi darbā ar jauniešiem NEET situācijā
un tiem jauniešiem, kuriem ir risks nokļūt NEET situācijā. Iniciatīvas ietvaros
interesentiem tiek piedāvāta iespēja dalīties savā pieredzē, uzzināt par dažādām
iesaistes iespējām programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas
Solidaritātes korpuss”, kā arī saņemt personalizētu atbalstu stratēģiskas pieejas
izveidē darbā ar jauniešiem NEET situācijā un projektu izstrādē. Pasākumu
mērķgrupa bija visi interesenti, kuri ikdienā sniedz atbalstu jauniešiem NEET
situācijā (tostarp riska grupai nokļūšanai NEET situācijā) un tie, kuri atbalstu
vēlējās sniegt tuvākajā laikā.
Organizācijām, kuras vēlējās izstrādāt projektus sociālās iekļaušanas jomā
un iesaistīt jauniešus ar ierobežotām iespējām, JSPA 2019. gadā stratēģiskās
partnerības “Būt kopā” ietvaros nodrošināja mentora atbalstu projektu izstrādei.
Kopumā tika iesniegti divi projekti, no kuriem apstiprināts tika Liepājas Līvupes
internātpamatskolas jauniešu apmaiņas projekta pieteikums.
Lai veicinātu ieslodzījumā esošu jauniešu, kā arī jauniešu pēc ieslodzījuma
sociālo iekļaušanu un iesaisti neformālās izglītības projektos, 2019. gada martā
Latvijā tika organizētas starptautiskas mācības “POWER – Project Factory for
Empowerment of Young People in and after Imprisonment”. Mācībās piedalījās
29 dalībnieki no 14 valstīm, tostarp no Latvijas – 5 dalībnieki (ieslodzījuma
vietu, Valsts probācijas dienesta darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji).
Mācību laikā dalībnieki guva labāku izpratni par neformālās izglītības iespējām
darbā ar jauniešiem ieslodzījumā, kā arī attīstīja projektu idejas iesniegšanai
programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”.
Lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti programmu “Erasmus+:
Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos, JSPA informēja
potenciālos projektu iesniedzējus, ka ir pieejams papildu finansiāls atbalsts
jauniešu ar ierobežotām iespējām (tostarp ar īpašām vajadzībām) dalībai
projektos. Informēšana tika veikta gan tiešā komunikācijā ar potenciālajiem
projektu iesniedzējiem (mācības, informatīvie pasākumi, konsultācijas),
gan publiskā informācijā masu medijiem, gan informācijā, kas tika sūtīta
pašvaldībām un citām organizācijām (valsts iestādes, prakse.lv, asociācijas),
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gan JSPA informācijas materiālos, kas tika publicēti JSPA komunikācijas kanālos,
tostarp sociālajos tīklos un mājaslapā.
IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam projektu konkursa ietvaros
tika atbalstīts projekts “Praktisks ielu jaunatnes darbs Rīgas pilsētas apkaimēs”, kuru
2019. gadā īstenoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Projektā
divu nevalstisko organizāciju – “Sociālo pakalpojumu aģentūras” un nodibinājuma
“Pievienotā vērtība” – jaunatnes darbinieki veica ielu darbu ar jauniešiem divās Rīgas
apkaimēs – Rīgas centrā un Bolderājā. Projekta ietvaros tika izstrādātas metodoloģiskās
vadlīnijas ielu darbam ar jauniešiem, ko ielu darba attīstīšanai ar jauniešiem var
izmantot arī citas Latvijas pašvaldības.
Lai arī JSPA 2019. gadā nesasniedza ambiciozo mērķi nodrošināt 7510 jauniešu
ar ierobežotām iespējām dalību programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un
“Eiropas Solidaritātes korpuss” saskaņā ar JSPA datiem, jauniešu ar ierobežotām
iespējām iesaiste projektos pakāpeniski pieaug. 2019. gadā jauniešu ar ierobežotām
iespējām skaits, kas piedalījās programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas
Solidaritātes korpuss” projektos, salīdzinoši ar 2018. gadu palielinājās par 21%. Kopumā
kopš programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”
sākuma 5010 jauniešu izmantoja iespēju iesaistīties ES projektos.
JSPA veiktās aktivitātes rosināja projektu iesniedzējus aizdomāties par izvēlētajām
projektu tēmām. 2019. gadā programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas
Solidaritātes korpuss” iesniegto projektu izvēlētā tēma 34% gadījumos bija vērsta
uz sociālās iekļaušanas veicināšanu, tādējādi par 9% pārsniedzot plānoto rezultātu.

PEDAGOGU PROFESIONALITĀTES UN
MOTIVĀCIJAS VEICINĀŠANA VEIDOT
STARPTAUTISKUS PROJEKTUS
Lai veicinātu kvalitāti formālās izglītības jomā, ir būtiski tajā ieviest starptautisku
dimensiju. 2019. gadā eTwinning Latvijas nacionālā atbalsta dienesta sniegtās iespējas
nodrošināja iespēju Latvijas pedagogiem un viņu skolēniem veidot starptautiskus
starpskolu formālās izglītības projektus. 2019. gadā kopā tika uzsākti 627 jauni
starpskolu projekti. Ik gadu eTwinning2 reģistrēto pedagogu skaits pieaug, 2019. gadā
platformā piereģistrējās 600 jauni skolotāji. Kopā līdz 2019. gada nogalei eTwinning
platformā bija reģistrējušies vairāk nekā 6500 skolotāju no vairāk nekā 1100 izglītības
iestādēm.
Ir nepieciešams dažādot pedagogiem piedāvātās profesionālās pilnveides iespējas,
lai ieinteresētu pēc iespējas dažādāku mācību priekšmetu skolotājus, tostarp
pirmsskolas, interešu izglītības, profesionālās izglītības skolotājus. 2019. gadā tika
organizētas 31 nacionāla līmeņa mācības klātienē, ko apmeklēja 600 skolotāji. Tika
organizēti arī 10 ikmēneša tiešsaistes semināri, kuros piedalījās 484 dalībnieki. Lai
nodrošinātu skolotājiem starptautisku pieredzi, tika organizētas 3 starptautiskas
mācības Latvijā, kurās piedalījās 114 dalībnieki, kā arī 43 skolotājiem tika nodrošināta
iespēja piedalīties starptautiskās mācībās citās Eiropas partnervalstīs. Pedagogiem,
kas eTwinning ietvaros īstenoja profesionālo pilnveidi, tika izsniegti valstiski atzīti
sertifikāti.
Lai veicinātu zināšanas par programmām “Erasmus +: Jaunatne darbībā” un “Eiropas
Solidaritātes korpuss” un to iespējām, kā arī tamdēļ, lai radītu ciešāku sinerģiju
starp formālo un neformālo izglītību, 2019. gada skolēnu rudens brīvlaikā JSPA jau
trešo gadu organizēja semināru eTwinning tīkla skolām “Solis tālāk: ar eTwinning pie
2

Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību,
izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).
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“Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpusa””. Mācībās
piedalījās komandas no 11 skolām, to sastāvā iekļaujot 2 skolēnus un skolotāju,
lai veicinātu jauniešu aktīvu līdzdalību projekta rakstīšanas gaitā. Mācību laikā
komandas varēja izstrādāt savu projektu idejas un iepazīstināt ar tām citus.
Mācības bija vērstas uz neformālās izglītības metožu daudzveidību un veidiem,
kā tās iekļaut skolas dzīvē.
Mācību rezultātā dalībnieki kā galvenos ieguvumus minēja jaunu neformālās
izglītības metožu apgūšanu, kā arī lielāku izpratni par ES programmu iespējām.
Daloties savstarpējā pieredzē, vairākas skolas mācību noslēgumā atzina, ka
būtu vērtīgi veidot savās skolās projektu rakstīšanas klubus.

JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANA
Latvijā plānošanas dokumentos jaunieši ir noteikti kā viena no prioritārajām
mērķgrupām aktīvās darba tirgus politikas pasākumos. Galvenie darbības
virzieni šajā politikas jomā ir vērsti uz jauniešu bezdarba mazināšanu un
integrēšanu darba tirgū, jauniešu sociālo aizsardzību, bērnu un jauniešu
nabadzības mazināšanu, jauniešu izglītības kvalitātes un kompetenču attīstības
nodrošināšanu.
Viens no JSPA stratēģiskajiem mērķiem ir mazināt jauniešu bezdarbu un
veicināt to nodarbinātību. Lai sasniegtu šo mērķi, JSPA kopš 2015. gada īsteno
Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!”. Projekta mērķis ir attīstīt
mērķgrupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tostarp aroda
apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras
īstenotajā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts
aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba
samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā. JSPA projektu īsteno sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām, kas
projekta īstenošanā iesaista stratēģiskos partnerus.
2019. gada nogalē bija noslēgti sadarbības līgumi par projekta īstenošanu ar
82 pašvaldībām, kuras projektā iesaistīja mērķgrupas jauniešus no vēl vismaz 21
kaimiņos esošās pašvaldības. 2019. gadā projektā “PROTI un DARI!” tika iesaistīti
939 mērķgrupas jaunieši. Kopā no projekta sākuma iesaistīti 2890 mērķgrupas
jaunieši. Projektā tika īstenota kompleksa pieeja darbā ar mērķgrupas jauniešiem,
tostarp viņu sasniegšana, motivēšana un konsultēšana, lai attīstītu viņu prasmes,
kas veicinātu šo mērķgrupas jauniešu 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 tiek sniegtas dažādu speciālistu konsultācijas. Projektā
tika īstenotas neformālās mācīšanās aktivitātes, kas atbilstoši mērķgrupas
jaunieša profilēšanas rezultātiem strukturētā un mērķtiecīgā veidā attīsta
jaunieša prasmes, veicinot iespējas turpināt vai uzsākt mācības, iekļauties darba
tirgū vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Pašvaldības kā vienu no lielākajiem ieguvumiem, iesaistoties projektā
“PROTI un DARI!”, uzsvēra JSPA ieguldījumu, nodrošinot mācības pašvaldību
speciālistiem, kas strādā ar mērķgrupas jauniešiem. Pārskata periodā visiem
projektā iesaistīto pašvaldību speciālistiem tika organizēti 4 reģionālie
pieredzes apmaiņas pasākumi, kā arī tika nodrošināti 3 četru dienu mācību
moduļi programmu vadītājiem un 4 tiešsaistes mācības un 6 klātienes mācības
mērķgrupas jauniešu mentoriem. Mācības sekmīgi pabeidza un apliecības
saņēma 28 projekta vadītāji un 83 mērķgrupas jauniešu mentori, kopā no
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projekta ieviešanas sākuma mācības sekmīgi pabeidza 244 programmu vadītāji un
602 mērķgrupas jauniešu mentori.
Lai panāktu projekta “PROTI un DARI!” īstenošanas kvalitāti, pārskata periodā tika
nodrošinātas 7 grupu un 4 individuālās supervīzijas projektā iesaistītajiem projekta
vadītājiem un mērķgrupas jauniešu mentoriem, kopā supervīzijās piedalījās 47
dalībnieki, kā arī notika 20 kvalitātes novērtēšanas vizītes pašvaldībās. Lai nodrošinātu
jauniešiem, kas atrodas NEET situācijā, turpmākas aktivitātes pēc projekta “PROTI
un DARI!” noslēguma un individuālā plāna izpildes, JSPA uzsāka projekta “PROTI un
DARI!” pašvaldību informēšanas kampaņu par programmu “Eiropas Solidaritātes
korpuss”, tādējādi veicinot šo jauniešu pirmās darba pieredzes iegūšanu programmas
“Eiropas Solidaritātes korpuss” darba projektu ietvaros. Lai motivētu uzņēmumus
un organizācijas īstenot darba projektus, no 2019. gada projektu īstenotājiem
bija pieejams valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā no Eiropas Komisijas
piešķirtās dotācijas jauniešu ar ierobežotām iespējām, it īpaši jauniešu NEET situācijā,
atbalstam - programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” darba projektu atalgojuma
līdzfinansēšanai.
2019. gadā JSPA īpašu uzmanību pievērsa programmas “Eiropas Solidaritātes
korpuss” darba projektu organizāciju tīkla izveidei. Individuāli tika uzrunāti gan
uzņēmēji, gan Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, gan Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra. JSPA uzsāka arī sarunas ar potenciālajiem mentoriem, kas varētu
sniegt atbalstu uzņēmumiem, kuri izrādītu interesi iesaistīties programmā “Eiropas
Solidaritātes korpuss”.
JSPA veikto darbību rezultātā 2019. gadā Kvalitātes zīmi darba projektu īstenošanai
saņēma 12 organizācijas (SIA, nevalstiskās organizācijas, asociācijas, pašvaldību
iestādes), tādējādi vairāk nekā divas reizes pārsniedzot plānoto rezultātu. Kopumā
2019. gada beigās darba projekta īstenošanu varēja nodrošināt 15 organizācijas,
kurām piešķirta Kvalitātes zīme darba projektu īstenošanai.
2019. gadā ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” finansējuma atbalstu
tika nodrošināta 11 jauniešu iesaiste darba tirgū, tostarp 2 jauniešu iesaiste ar
īpašām vajadzībām (invaliditāti). Kopumā kopš programmas “Eiropas Solidaritātes
korpuss” sākuma nodrošinātas darba vietas 12 jauniešiem, tādējādi vairāk nekā 2
reizes pārsniedzot plānoto rezultātu.

EIROPAS SAVIENĪBAS VĒRTĪBU, TOSTARP
CILVĒKTIESĪBU UN SOLIDARITĀTES, VEICINĀŠANA
Lai veicinātu organizāciju un institūciju informētību un izpratni par ES programmām
kā instrumentu darbā ar jaunatni, JSPA 2019. gadā īstenoja vairākus pasākumus, to
ietvaros veicinot tādu ES vērtību kā solidaritātes, cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas,
vienlīdzības, sociālās iekļaušanas, tiesiskuma, cilvēktiesību ievērošanu un vietējās
kopienas izaicinājumu apzināšanos un risināšanu.
2019. gadā JSPA turpināja “Erasmus+: Jaunatne darbībā” stratēģiskās partnerības
ilgtermiņa projekta “Jaunatne par cilvēktiesībām” ieviešanu. Projekta ietvaros notika
diskusija “Cilvēktiesību izglītība jaunatnes jomā”, kurā tika diskutēts par iespējām
iekļaut cilvēktiesību izglītības tēmu augstākās izglītības programmās/mācībās
jaunatnes darbiniekiem, veicinot sadarbību starp formālo un neformālo izglītību
jaunatnes jomā. Dažādu jomu speciālisti piedalījās projekta tīklošanās pasākumā, kura
rezultātā pieauga viņu motivācija iekļaut cilvēktiesību izglītības jautājumus ikdienas
darbā ar jauniešiem (92,3%). 76,9% pasākuma dalībnieku attīstīja projektu idejas
cilvēktiesību jomā iesniegšanai “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmā, savukārt
5 dalībnieki no Latvijas piedalījās Eiropas konferencē “Jaunatne par cilvēktiesībām”
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Tallinā. Konferences laikā tika izstrādātas rekomendācijas vietējā, reģionālā,
nacionālā un Eiropas līmenī cilvēktiesību izglītības jautājumu integrēšanai
darbā ar jaunatni.
2019. gadā Latvijā un Melnkalnē tika īstenots radošs mācību cikls “EUtopija?
Dažādība mainīgajā Eiropā” (“EUtopia? Diversity in a Changing Europe: Creative
youth work lab for rethinking diversity solutions”). Starptautiskajās ilgtermiņa
mācībās piedalījās jaunatnes jomā strādājošie, kuri savā ikdienā meklē atbildes
uz jautājumu, kā jauniešos veicināt izpratni pret sabiedrības dažādību, kā uzlabot
darba ar jaunatni kvalitāti un skaidrot ne tikai jauniešiem, bet arī jaunatnes
jomā iesaistītajiem sabiedrībā pretrunīgi vērtētus jautājumus. Mācību kursa
laikā dalībnieki radīja rīkus un metodes dažādības un iecietības jautājumu
skaidrošanai savā vietējā kopienā.
2019. gadā trijos programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu
konkursos tika iesniegts 301 projektu pieteikums. Lielākā daļa projektu (44%)
tika sagatavoti par jaunatnes tēmām – jaunatnes darbs, jauniešu līdzdalība,
jaunatnes politika. 29% gadījumu projektu izvirzītā tēma bija iekļaušana
un vienlīdzība, 27% – radošums un kultūra. Jāatzīst, ka joprojām dzimumu
līdztiesība, vienlīdzīgas iespējas visiem, ES pilsoniskums, informētība par ES un
demokrātija nav populārākās projektu tēmas. JSPA 2019. gadā finansiālu atbalstu
piešķīra 123 programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai,
nodrošinot iespēju iesaistīties 5315 jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem,
lai uzlabotu personīgās kompetences un veicinātu darba ar jaunatni kvalitāti.
Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” galvenā vērtība ir solidaritāte,
kas 2019. gada ietvaros tika popularizēta projektos. Tāpat 2019. gadā JSPA
organizētajās mācībās un pasākumos informēja potenciālos projektu
iesniedzējus un arī projektu īstenotājus par solidaritātes terminu, izpausmi,
veidojot solidaritātes termina izpratni. Programmas “Eiropas Solidaritātes
korpuss” trijos projektu konkursos tika iesniegti 123 projektu pieteikumi, no
kuriem finansiālu atbalstu saņēma 71 projektu pieteikums. No iesniegtajiem
projektiem lielākā daļa bija vērsta uz vietējās sabiedrības un kompetenču
attīstību, jaunatnes darbu, kultūru un iekļaušanas tēmu.
Projektu tēmas

Iesniegtie projekti
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MONITORINGS UN ILGTERMIŅA IETEKME
2019. gadā JSPA piedalījās četros RAY (Research Based Analysis and Monitoring
of European Youth Programmes) pētniecības tīkla pētījumos: RAY INNO – par
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības
jaunatnes jomā” projektu ietekmi – inovāciju ieviešanu un labās prakses
apmaiņu; RAY LEARN – par jaunatnes jomas organizāciju attīstību, mācīšanās
aspektiem/kapacitātes stiprināšanu organizācijās; RAY CAP (īstenots 2016.–2018.
gadā, pētījuma ziņojums pabeigts 2019. gadā) – par kompetenču pilnveidi,
pārnešanu praksē, sistēmisku ietekmi un organizāciju attīstību kopumā; RAY
SOC MON – par “Eiropas Solidaritātes korpusa” programmas ieviešanas pirmo
gadu. 2019. gadā tika īstenots 1. datu vākšanas posms RAY MON (pētījums par
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem) pētījuma ietvaros. Pētījums tiks
turpināts 2020. gadā.
RAY LEARN (Research project on organisational development and learning
organisations in the European youth sector) pētījuma ietvaros Latvijā tika analizēta
10 Latvijas jaunatnes jomas organizāciju (gan pašvaldību, gan NVO) pieredze par
mācīšanās aspektiem un kapacitātes stiprināšanu organizācijās. Pētījuma dati
liecina, ka projektiem ir būtiska ietekme uz konkrētu iesaistīto personu izaugsmi,
pilnveidi, bet ne tik izteikta ietekme uz organizāciju ilgtermiņa attīstību, jo to
darbībai ilgtermiņā ir būtiski izaicinājumi – bāzes finansējuma trūkums (īpaši
aktuāli mazajām NVO), daudzas organizācijas dzīvo “no projekta uz projektu”,
cilvēkresursi – liels brīvprātīgā darba īpatsvars, augsti “izdegšanas” riski jaunatnes
darbiniekiem, bieža personāla mainība. Organizācijām ļoti reti ir vidēja vai
ilgtermiņa attīstības plāni/redzējumi. Aktuāla problēma Latvijā ir projektu
rezultātu ilgtspēja un pēctecība. Liela daļa organizāciju kā problēmu norāda
zemu jauniešu ieinteresētību un aktivitāti līdzdalībā.
RAY INNO (Research project on the impact of Key Action 2: Cooperation for
innovation and the exchange of good practices) pētījuma ietvaros Latvijā tika
veikta četru stratēģiskās partnerības projektu pieredzes izpēte. Visos četros
Latvijas gadījumos/projektos to saturs iekļauj gan inovāciju, gan labās prakses
elementus. Projektu pieredze liecina, ka tieši starptautiskām partnerībām, kad
partneri ir pēc iespējas atšķirīgāki, ir lielāka efektivitāte un projektu rezultātu
ilgtspēja. Sekmīgāki un plašāk zināmi ir tie projekti, kuru saturs un rezultāti ir
praktiski ikdienā pielietojami, kas nodrošina jaunas metodes darbam ar jaunatni,
piedāvā metodoloģiskās vadlīnijas vai rokasgrāmatas. Kā veiksmes faktoru var
identificēt pierādījumos balstītu projektu ideju attīstīšanu.
Latvijas sekmīgo projektu pamatā tieši vai netieši ir bijuši jaunatnes jomas
pētījumi, kuru rezultāti pēc tam tikuši iestrādāti projektu idejās. Piemēram,
starptautisko pētījumu secinājumi par spēļu pieejas efektivitāti mācībās bija
pamatā vienam no analizētajiem projektiem. Pētījumā tika secināts, ka Latvijas
projektu īstenotāju pieredze liecina, ka projektu rezultāti ne vienmēr tiek
pilnvērtīgi apspriesti nozarē un plašāk, nereti paliek tikai organizācijas ietvaros.
Ņemot vērā šo secinājumu, 2019. gadā JSPA organizēja pasākumu projektu
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īstenotājiem “Projekts kā stāsts” par rezultātu izplatīšanas aktivitātēm projektos.
Lai veicinātu JSPA nodrošināto atbalsta aktivitāšu ietekmi ilgtermiņā, JSPA izstrādā
plānotos sasniedzamos indikatorus visiem īstenotajiem pasākumiem, mācībām un
ilgtermiņa projektiem. Piemēram, aptaujājot pasākuma “Projektu nakts” dalībniekus
6 mēnešus pēc pasākuma norises, tika secināts, ka tika iesniegti vismaz 30 projektu
pieteikumi to īstenošanai ES programmās. Lai nodrošinātu projektu kvalitāti ES
programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros,
arī 2019. gadā tika veiktas projektu kvalitātes uzraudzības vizītes saskaņā ar JSPA
izstrādāto monitoringa plānu.
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PERSONĀLS
Viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošina JSPA efektīvu un kvalitatīvu darbību,
ir profesionāla un motivēta darbinieku komanda, kas ir ieinteresēta JSPA kopējo
mērķu sasniegšanā.
2019. gadā JSPA bija 44 amata vietas (no tām – 26 valsts civildienesta ierēdņu
amata vietas un 18 darbinieku amata vietas). 2019. gada nogalē JSPA strādāja 44
nodarbinātie. Pārskata periodā 82% JSPA nodarbināto bija sievietes, bet 18% – vīrieši.
JSPA nodarbināto vidējais vecums 2019. gadā bija 38 gadi.
Sadalījumā pa vecuma grupām būtisks
īpatsvars bija vecuma grupai no 35 līdz
44 gadiem – 43,18% no kopējā JSPA
nodarbināto skaita. Nākamā visvairāk
pārstāvētā vecuma grupa bija no 24 līdz
34 gadiem – 40,90% darbinieku. Vecuma
grupā no 45 līdz 54 gadiem – 11,37%
darbinieku, savukārt vecuma grupā no
55 līdz 64 gadiem – 4,55%.
2019. gadā JSPA darba tiesiskās
attiecības uzsāka ar 5 darbiniekiem un
darba tiesiskās attiecības izbeidza ar 2
darbiniekiem. 2019. gadā JSPA valsts
civildienesta ierēdņa amatā tika iecelti
15 valsts civildienesta ierēdņi. JSPA no
valsts civildienesta ierēdņa amata tika
atbrīvoti 10 valsts civildienesta ierēdņi.
2019. gadā augstākā izglītība bija visiem JSPA nodarbinātajiem. No visiem JSPA
nodarbinātajiem doktora grāds bija 5%, maģistra grāds bija 75% nodarbināto un
bakalaura grāds – 20%.
Lai īstenotu JSPA mērķi – saglabāt personāla augsto kvalifikācijas līmeni,-JSPA
personāls profesionālās zināšanas paaugstināja, piedaloties Valsts administrācijas
skolas organizētajos kursos, kā arī citu valsts pārvaldes iestāžu un juridisko personu
organizētos kursos un semināros, tāpat arī piedaloties Eiropas Komisijas rīkotās
starptautiskās un nacionāla līmeņa konferencēs, mācībās, kursos un semināros.
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JSPA ĪSTENOTĀ KOMUNIKĀCIJA
AR SABIEDRĪBU
Nozīmīgs JSPA darbības priekšnosacījums ir tās sadarbība ar sabiedrību, nodrošinot
abpusēju informācijas plūsmu. JSPA komunikācija 2019. gadā tika īstenota atbilstoši
JSPA stratēģijai un Eiropas Komisijas programmu ieviešanas vadlīnijām. JSPA
komunikācijas stratēģija nosaka sistemātisku, kvalitatīvu un konsekventu informācijas
apmaiņu starp JSPA un sabiedrību. Lai to nodrošinātu, JSPA 2019. gadā īstenoja
vienotu, mērķtiecīgu JSPA komunikāciju:
•

nodrošinot efektīvu sabiedrības informētību par JSPA un tās īstenotām
programmām un aktivitātēm saskaņā ar JSPA misiju, vīziju, funkcijām, mērķiem
un uzdevumiem;

•

nodrošinot abpusēju informācijas plūsmu, sagatavojot atbildes uz masu mediju
un iedzīvotāju jautājumiem un veicot sabiedrības aptauju.

JSPA komunikācija tika nodrošināta, izmantojot dažādus informācijas kanālus,
tostarp tīmekļa vietnes, drukātus informatīvos materiālus, audio/video materiālus,
publikācijas medijos, tiešsaistes sociālo tīklu platformas u. c.

INFORMĒŠANA PAR JSPA UN TĀS ĪSTENOTĀM
PROGRAMMĀM
Mērķauditorijai un sabiedrībai kopumā tika nodrošināta efektīva sabiedrības
informētība par JSPA un tās īstenotām programmām un aktivitātēm, īstenojot
pastāvīgu masu mediju informēšanu (relīzes, pasākumi u. tml.) par JSPA aktualitātēm,
projektu dalībnieku pieredzi u. c. jomas tēmām. 2019. gada ietvaros tika sagatavotas
38 preses relīzes, medijos īstenotas 500 publikācijas vai sižeti par JSPA un tās īstenotām
programmām, to dalībnieku pieredzi.
Šajā laikā tika uzturēta un regulāri atjaunota informācija JSPA administrētās
tīmekļa vietnēs: www.jaunatne.gov.lv ar kopējo skatījumu skaitu 336 143 un 62 440
jauniem lietotājiem; www.etwinning.lv ar kopējo skatījumu skaitu 57 883 un 14 888
jauniem lietotājiem; tīmekļa vietnēs, kurās JSPA daļēji administrē informāciju: www.
erasmuspluss.lv ar kopēju skatījumu skaitu 44 529 un 13 689 jauniem lietotājiem;
Latvijas eTwinning jaunumi tika publicēti eTwinning portālā www.etwining.net ar
6908 reģistrētiem portāla lietotājiem no Latvijas.
JSPA 2019. gadā attīstīja daudzveidīgu tiešo komunikāciju ar auditoriju sociālo
tīklu platformās. JSPA uzturēja komunikāciju sociālo tīklu platformās Facebook,
Twitter, Instagram un Youtube. JSPA sociālajos tīklos tika ievietota informācija par
mācību un atbalsta pasākumiem projektu iesniedzējiem un īstenotājiem, JSPA un
tās aktivitātēm sabiedrībai kopumā, projektu dalībnieku pieredzes stāstiem un labās
prakses piemēriem. JSPA 2019. gada ietvaros uzturēja informāciju 11 sociālajos tīklos
un administrēja 9 sociālos tīklus, kopējais JSPA administrēto sociālo tīklu platformu
sekotāju skaits pārsniedza 11 000 sekotājus (neiekļaujot daļēji administrēto kanālu
sekotājus). JSPA administrētie (tostarp daļēji administrētie) kanāli:
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9 www.facebook.com: @jaunatne, @Erasmus+ Latvija, @eTwinninglv, @Eurodesk;
9 www.twitter.com: @Jaunatne, @erasmusplusLV, @etwinning;
9 www.instagram.com: @jspa_latvija; @eurodesk_latvia;
9 www.youtube.com: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, eTwinning.
Gada ietvaros JSPA Facebook lapas sekotāju skaits pieauga par 1455 sekotājiem,
sasniedzot 6582 sekotāju skaitu. Platformas Instagram JSPA lapā šī gada laikā sekotāju
skaits sasniedza 2198 sekotājus un tika īstenoti vairāk nekā 300 ieraksti, materiāli.
Instagram Eurodesk lapa saglabāja 400 sekotāju kopskaitu.
Sociālo tīklu platformā Twitter sekotāju skaits tika uzturēts vairāk nekā 2500 sekotāju
kopskaitā. Platformā Youtube tika sasniegti vairāk nekā 100 kanāla sekotāji, izveidoti
un ievietoti 30 video, tostarp gan vebināri, gan pieredzes stāsti un aktuāli pasākumi.
Eiropas jaunatnes informācijas tīklam Eurodesk tika uzturēta atsevišķa Facebook lapa,
kur sniegta plašāka informācija par daudzveidīgām jauniešu iespējām ES programmu,
iniciatīvu ietvaros u. tml. Facebook Eurodesk sekotāju skaits gada laikā palielinājās
par 220 sekotājiem, sasniedzot 950 sekotājus.
JSPA uzturēja un aktualizēja informāciju arī sociālo tīklu platformās, kurās informāciju
administrē JSPA un VIAA. Šīs kopēji administrētās Facebook lapas (Erasmuspluss)
sekotāju skaits 2019. gadā auga par 762 sekotājiem, sasniedzot 3 000 sekotājus,
savukārt Twitter sekotāju skaits tika uzturēts vairāk nekā 1000 sekotāju kopskaitā. Šajos
kanālos vienkopus tika publicēta informācija par programmu “Erasmus+: Jaunatne
darbībā”, kā arī eTwinning, tostarp par aktualitātēm, semināru informāciju, statistiku,
labās prakses piemēriem u. c. informācija.
eTwinning ietvaros tika uzturēta komunikācija sociālo tīklu platformās Facebook,
Twitter un Youtube. Gada ietvaros eTwinning Latvija sekotāju skaits Facebook pieauga
par 419 sekotājiem, sasniedzot 1758 sekotāju skaitu, sociālo tīklu platformā Twitter
sekotāju skaits pieauga par 40 sekotājiem, sasniedzot 419 sekotāju skaitu. Platformā
Youtube tika izveidoti un ievietoti 14 video, tostarp gan vebināri, gan informācija
par eTwinning dalībniekiem un to pieredzi. 2019. gadā eTwinning, ņemot vērā
eTwinning auditorijas specifiku, fokusējās uz komunikācijas attīstīšanu sociālo tīklu
platformā Facebook, samazinot aktivitāti Twitter. Facebook veiktie ieraksti galvenokārt
atspoguļoja aktuālās vietējās un starptautiskās mācības, projektu labās prakses
piemērus, vebināru ierakstus. Tāpat Facebook 2019. gada oktobrī tika izveidota
domubiedru grupu eTwinning skolotājiem, kurā skolotāji var dalīties savā projektu
pieredzē, publicēt labās prakses piemērus, meklēt sadarbības partnerus utt. eTwinning
īstenoja arī tiešo komunikāciju, izsūtot 11 regulāras ziņu lapas 5000 adresātiem –
jaunumu saņēmējiem.
Lai nodrošinātu informācijas pieejamību mērķauditorijai, kā arī popularizētu JSPA
īstenoto programmu piedāvātās iespējas, JSPA 2019. gadā izstrādāja 13 dažādus
informatīvos un metodiskos materiālus drukātā formātā projektu īstenotājiem,
jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem, tostarp 4 periodiskos materiālus
– žurnālus “Jaunatne”. Savukārt skolotāju auditorijai tika izveidots īpašs eTwinning
skolotāju kalendārs. Informatīvie materiāli ir pieejami arī elektroniski tīmekļa vietnē
www.jaunatne.gov.lv.
2019. gada ietvarā tika īstenota 4 JSPA žurnālu “Jaunatne” izdošana, kas sniedza
aktuālu JSPA nozares tematu atspoguļojumu stratēģiskiem sadarbības partneriem,
sabiedrībai, tostarp plašā mērā iekļaujot programmu dalībnieku pieredzes stāstus.
Viens no žurnāliem tika veidots, atskatoties uz JSPA darbu 20 gadu ietvarā, apkopojot
laika gaitā īstenotās programmas, aktivitātes un to rezultātus.
2019. gadā tika īstenoti vairāki pasākumi – kā būtiskākais ir minama JSPA izstāde,
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kas 2019. gada nogalē mēneša periodā tika eksponēta Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
(LNB). Izstāde par jauniešu iespējām Latvijā un Eiropā “Mirklis” sniedza iespēju vairāk
nekā 6500 LNB apmeklētajiem ieraudzīt mirkli no projektu īstenotāju ikdienas. Tā
kā 2019. gadā apritēja 20 gadi, kopš Latvijas jaunieši var piedalīties vai paši īstenot
starptautiskus Eiropas jauniešu apmaiņas, iniciatīvu, solidaritātes vai brīvprātīgā darba
projektus, turklāt kopumā šīs iespējas izmantojuši ap 100 000 jauniešu, tad izstādes
projektu mirkļi bija apkopoti no plaša spektra projektiem, kas īstenoti dažādos laikos.
JSPA īstenotās sabiedrības aptaujas ietvaros respondentu sniegtās atbildes liecina
par to, ka lielākā daļa respondentu (81%) informāciju visbiežāk ir ieguvuši JSPA tīmekļa
vietnē www.jaunatne.gov.lv, tāpat daudzi (78%) par JSPA ir uzzinājuši sociālajos
tīklos Facebook, YouTube un Instagram, mazliet vairāk nekā trešdaļa (35%) par JPSA
uzzinājuši vietējā pašvaldībā, bet gandrīz ceturtdaļa (24%) par JSPA informāciju
ieguvuši interneta portālos. 27% par JSPA uzzinājuši no sadarbības partneriem.
Salīdzinoši mazāks skaits aptaujāto kā informācijas avotus norādījuši TV (8%),
laikrakstus un žurnālus (7%), kā arī radio (4,5%).
Aptaujas rezultāti
Avoti, kur pamanīta
informācija par JSPA

Būtisks mērķis, īstenojot JSPA komunikāciju, ir nodrošināt atgriezenisko saiti, sniegt
atbildes uz žurnālistu, sadarbības organizāciju, sabiedrības jautājumiem, iekļaujot arī
atbilžu sniegšanu sociālo tīklu platformās, telefoniski un e-pastā. Šajā laikā sniegtas
vairāk nekā 200 atbildes uz mediju un sabiedrības jautājumiem tīmekļa vietnēs,
sociālajos tīklos vai pēc mediju pārstāvju pieprasījuma.

SABIEDRĪBAS VIEDOKLIS
Lai nodrošinātu uz sabiedrību orientētu pakalpojumu sniegšanu, JSPA turpina veikt
mērķauditorijas apmierinātības pētījumu. Mērķauditorijas vērtējums tiek izmantots,
plānojot JSPA sniegto pakalpojumu, tostarp konsultāciju, pilnveidošanu.
Sabiedrības vērtējums tika noskaidrots, 2019. gada nogalē īstenojot ikgadēju
aptauju, kuru tiešsaistē aizpildīja 136 respondenti. Respondentu vidū bija gan juridiskas
personas (74%), kas pārstāvēja biedrības, pašvaldības, nodibinājumus un uzņēmumus,
gan privātpersonas (26%). Vairākums respondentu jeb 94% sadarbību ar JSPA 2019.
gadā vērtējuši kā "labu" vai "ļoti labu", 3% sadarbību vērtējuši kā "vidēju". Tikai trīs
cilvēki (2%) sadarbību ir vērtējuši kā “sliktu” vai “ļoti sliktu”, līdz ar to kopumā JSPA
darbība ir novērtēta atzinīgi.
Kā liecina aptaujas dati, respondenti ir sadarbojušies ar JSPA vairāku programmu
ietvaros, kas ir nozīmīgi un norāda uz jaunatnes jomas pārstāvju iespējām realizēt
jaunatnes jomas kvalitātes nodrošināšanu, izmantojot dažādas JSPA piedāvātas
programmas un aktivitātes.
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Aptaujas rezultāti
Kā Jūs kopumā vērtējat
sadarbību ar JSPA 2019.
gada''?

Līdzīgi kā iepriekšējos periodos, arī šogad aptauju visvairāk aizpildījuši respondenti,
kuriem ir bijusi sadarbība JSPA programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros
(53%), tāpat daudzi ar JSPA sadarbojušies projekta “PROTI un DARI” (53%) un
programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” (37%) ietvaros. Salīdzinoši mazāks
norādītais sadarbības veids bijis 2019. gadā uzsāktai sadarbībai ar Eiropas Parlamenta
Vēstnieku skolu tīklu (3%) un sadarbībai Eiropas Savienības iniciatīvas “DiscoverEU”
ietvaros (0,7%). 26,7 % respondentu noradījuši, ka ir izmantojuši JSPA nacionālās
mācības, kā arī 20,7% ir izmantojuši JSPA sniegtās starptautisko mācību iespējas. Vairāk
nekā ceturtā daļa respondentu jeb 27,4% ir izmantojuši iespēju saņemt konsultācijas
un individuālu atbalstu. Gandrīz trešā daļa respondentu ir izmantojuši JSPA informatīvo
pasākumu sniegtās iespējas (klātienes un neklātienes dalība, informācijas saņemšana).
Respondentiem, kas sadarbojušies ar JSPA, tika lūgts novērtēt aģentūras
programmas un aktivitātes. Visaugstāk tika novērtēti JSPA organizētie informatīvie
pasākumi (58%) un konsultācijas (53%), pozitīvi vērtēta arī sadarbība programmu
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” (76%) un “Eiropas Solidaritātes korpuss” (59%), kā arī
projekta “PROTI un DARI” (62%) ietvaros. Šīs aktivitātes visbiežāk novērtētas ar "labi"
vai "ļoti labi".
Aptaujas rezultāti
Programmas/aktivitātes, kuru
ietvaros sadarbojāties ar JSPA
2019. gadā?

Lūgumam minēt, kas respondentus līdzšinējā sadarbībā ir vai nav apmierinājis, un
norādīt konkrētus ieteikumus, kā sadarbību uzlabot, lielākā daļa aptaujāto atzina, ka
līdzšinējā sadarbība viņus apmierina. JSPA darbinieki ir zinoši, atsaucīgi un spēj ātri
reaģēt uz jautājumiem un situācijām. Kā ierobežojumus, kas apgrūtinājuši sadarbību,
aptaujātie respondenti minēja birokrātiskos šķēršļus projektu iesniegšanai un
izvērtēšanai, kas nereti liedz vairāk koncentrēties uz ikdienas darbu ar jauniešiem.
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Sabiedrības aptauja ir publicēta un pieejama JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.
lv. Tīmekļa vietnē ir publicētas un sabiedrībai pieejamas aptaujas arī par iepriekšējos
periodos veiktām aptaujām.

SADARBĪBA
Lai veiksmīgi īstenotu JSPA kompetencē esošās politikas ieviešanu, ļoti svarīga ir
sabiedrības un sociālo partneru līdzdalība un atbalsts. Apzinoties būtisko sabiedrības
un sociālo partneru lomu šajā procesā, tika turpināts uzsāktais darbs, nodrošinot
sabiedrības līdzdalību JSPA Konsultatīvās padomes ietvarā, kā arī turpinot attīstīt
sadarbību ar sociālajiem partneriem.
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 darbojas
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.
2019. gadā tika uzsāktas arī jaunas sadarbības – kā vienu no tādām var minēt
sadarbību ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, kas notika projekta “Eiropas
Parlamenta Vēstnieku skola” ietvaros, sekmējot EK pārstāvniecības projekta “Eiropas
Parlamenta Vēstnieku skola” dalībnieku iesaistīšanos, jaunu prasmju apgūšanu projektu
pieteikumu rakstīšanā un iesniegšanā.
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PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
JSPA plāni 2020. gadam
2020. gadā JSPA darbība tiks īstenota atbilstoši JSPA finanšu instrumentu un
2019.–2020. gada stratēģijā noteiktajiem mērķiem un tiem atbilstošiem rezultatīviem
rādītājiem. 2020. gadā JSPA darbā tiek saglabātas šādas prioritātes:
•

atbalstīt sistemātiska, ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu pašvaldībās 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, tostarp cilvēktiesības un solidaritāti.

2020. gadā būtiska būs JSPA iesaiste un darbs pie programmas “Erasmus+: Jaunatne
darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” plānošanas nākamajam plānošanas
periodam, kas ilgs no 2021. gada līdz 2027. gadam. Tiks organizēti programmu
projektu pieteikumu konkursi, kā arī īstenots īpašs individuālais darbs ar esošajiem
un potenciālajiem sadarbības partneriem programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”
un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros.
2020. gadā tiks organizēti Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkursi
jaunatnes organizācijām kapacitātes stiprināšanai, nevalstiskā sektora organizācijām
jauniešu iekļaušanas veicināšanai, kā arī pašvaldībām, lai veicinātu starpnovadu un
starpinstitūciju sadarbību plānotās reģionālās reformas gaidās.
Lai atbalstītu projektu iesniedzējus, JSPA organizēs dažādus atbalsta pasākumus
un mācības, kā arī sniegs individuālas konsultācijas.
2020. gadā tiks izstrādātas un piedāvātas iespējas pedagogu profesionālajai
pilnveidei, īpaši uzsverot profesionālo pilnveidi tiešsaistē, izmantojot ikmēneša
profesionālās pilnveides vebinārus par dažādām tēmām.
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 korpuss” projektu īstenošanas
nodrošināšanai – finanšu saistības pret EK.
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1. PIELIKUMS. JSPA 2019. GADA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS
Pārskata gadā
Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā (izpilde
pēc uzkrāšanas principa)

apstiprināts
likumā

izpilde pēc
uzkrāšanas
principa

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

6 967 086

9 157 932

6 974 218

1.1.

Dotācijas

3 166 188

3 042 292

3 025 964

1.2.

Pārējie finanšu
ieņēmumi

29 139

0

1 782

3 771 427

6 099 144

3 946 472
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0

0

0

16 496

0

Izdevumi (kopā)

7 001 896

11 781 247

6 931 552

Uzturēšanas izdevumi
(kopā)

6 975 085

11 707 673

6 899 895

1 924 826

3 735 742

2 132 044

2 755 407

4 891 428

2 291 396

1 266

442 655
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1.

1.3.

1.4.

1.5.

2.
2.1.

Ārvalstu finanšu
palīdzība
Valsts pamatbudžeta
iestāžu ne naudas
darījumu ieņēmumi
no citas ministrijas
vai centrālās iestādes
pamatbudžeta
Valsts budžeta iestāžu
saņemtā atmaksa
no pašvaldībām par
Eiropas Savienības
politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības
līdzfinansētajos
projektos (pasākumos)
piešķirtajiem līdzekļiem

2.1.1. Kārtējie izdevumi
2.1.2.

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas
2.1.3.
budžetā un
starptautiskā sadarbība
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Pārskata gadā
Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā (izpilde
pēc uzkrāšanas principa)

apstiprināts
likumā

izpilde pēc
uzkrāšanas
principa

2.1.4.

Uzturēšanas izdevumu
transferti

2 293 586

2 637 848

2 476 436

2.2

Pārējie izdevumi, kas
veidojas pēc uzkrāšanas
principa

6 084

0

11 913

2.3.

Kapitālie izdevumi

20 727

73 574

19 744

Finansēšana. Ārvalstu
finanšu palīdzības
naudas līdzekļu
atlikuma palielinājums

34 810

2 623 315

42 666
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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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