
ATBALSTS JAUNIEŠIEM COVID-19
PANDĒMIJAS RADĪTO SEKU

MAZINĀŠANAI

Rīga, 23.04.2021.



Informatīvais ziņojums “Par atbalstu jauniešiem 

Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojums Nr. 174 

Jaunatnes likuma 12. panta trešā daļa. 

Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi

neparedzētiem gadījumiem”.

ATKLĀTA PROJEKTU KONKURSA PAMATS 



ATKLĀTA PROJEKTU KONKURSA MĒRĶIS UN UZDEVUMS

Konkursa mērķis – nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem

Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai.

 

Aktivizēt jauniešus vecumā no 13 - 25 gadiem, kurus

ietekmējusi Covid-19 pandēmija.
 

 

 

 



KONKURSA NOSACĪJUMI I

Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība vai tās iestāde.

Biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Jaunatnes likuma 

 

 

Projekta iesniedzējs:

12. panta trešajai daļai.

 
 
 

 



KONKURSA NOSACĪJUMI II  
 

Projekta maksimālā summa: 10 000,00 EUR
 

Projekta iesniegšanas termiņš: 2021. gada 24. maijs
 

Projekta īstenošanas uzsākšana: 2021. gada 1. jūlijs
 

Projekta īstenošanas noslēgums: 2021. gada 31. decembris
 

Projektu skaits vienam iesniedzējam: līdz 3 (ar nosacījumiem)
 
 



KONKURSA NOSACĪJUMI III

novada pašvaldības vai tās iestādes gadījumā – atšķirīgā sava novada
administratīvajā vienībā (novada pilsētā vai pagastā);

biedrības vai nodibinājuma gadījumā – atšķirīgā administratīvā reģiona
pilsētā vai novadā; 

valstspilsētas vai tās iestādes gadījumā – atšķirīgās pilsētas apkaimēs. 

 
 
 

Viens projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā trīs projekta
iesniegumus, ar nosacījumu, ka katra projekta īstenošana un tajā

sasniedzamā mērķa grupa paredzēta: 

 
 
 



Priekšizpēte
Kas? Kā? Kāpēc?

 
Individuālais līmenis 

 Jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošana
 

Grupu līmenis 
Neformālās izglītības aktivitātes balstītas jauniešu vajadzībās

 

Sistēmas līmenis 
Ilgtspējīgi risinājumi

 

PROJEKTĀ ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES 



PROJEKTĀ ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES UN TO ĪSTENOŠANA

 
Digitālie rīki darbā ar jaunatni - mācīšanās, pielietošana, izstrāde.

 
Projekta aktivitātes var īstenot tikai ievērojot valstī un pašvaldībās

noteiktos normatīvos aktus par Covid-19 pandēmijas ierobežošanu un
noteiktajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem.

 
Konkursa ietvaros finansējumu piešķir projektiem, kuros plānotās

aktivitātes nav saimnieciskā darbība. 
 
 
 



KONKURSA IETVAROS SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS UN IETEKME

Jauniešiem ir paaugstinātas kompetences 

Jauniešiem ir veicināta piederības sajūta un pašapziņa 

Jauniešiem ir mazināti psihoemcionālās veselības riski 

Jauniešiem ir sekmēta kvalitatīva brīvā laika pavadīšana ārpusskolas
aktivitātēs 

Jauniešiem ir veicināta sagatavotība turpmākajām mācībām un darba
tirgum 

(80% no projekta jauniešiem).

(80% no projekta jauniešiem).

(40% no projekta jauniešiem).

(80% no projekta jauniešiem).

(40% no projekta jauniešiem).
 



IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
 

Projekta iesnieguma veidlapa 
(nolikuma 1. pielikums).

 
Projekta budžeta tāmes veidlapa 

(nolikuma 2. pielikums).
 

Projekta iesniegumu projekta iesniedzējs iesniedz kopā 
ar pieteikuma vēstuli! 



PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANA

Projekta iesniegumu iesniedz tikai elektroniska dokumenta veidā parakstītu
ar drošu elektronisko parakstu! 

 
Projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība: 

 projekta iesniegums jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi:
90001825883 vai JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.

 
Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 24. maija plkst. 23:59. 

 
 
 



PROJEKTA I ESNIEGUMA VEIDLAPA



PROJEKTU IESNIEGUMU UN PROJEKTU IESNIEDZĒJU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

Atbilstības vērtēšana - neprecizējamie un precizējamie 

Projektu iesniegumu precizēšana (ja attiecināms).
Vērtēšana atbilstoši kvalitātes kritērijiem.

Vērtēšanas kritēriji ir noteikti konkursa nolikuma 3. pielikumā. 
 

atbilstības vērtēšanas kritērijiem.

 
Projektu iesniegumus sarindo sarakstā prioritārā secībā atbilstoši

vērtēšanas procesā iegūtajiem punktiem.
 
 
 
 



SVARĪGI KVALITĀTES KRITĒRIJI

Plānotas līdzdalības aktivitātes, kas veicina sadarbību ar jauniešu domēm,
jauniešu centriem, jauniešu organizācijām vai citām iestādēm.

 
Projektu īstenošana dažādās Latvijas teritoriālajās vienībās.

 
Kvalitātes kritērijus punktu skalā no “1” līdz “5” vērtē atbilstoši šādam

vērtējumam: 5 – ļoti labi; 4 – labi; 3 – apmierinoši vai neitrāli; 2 – vāji; 1 – ļoti vāji.
 
 



PROJEKTĀ ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

Projektā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas.
Transporta izmaksas.

Sakaru pakalpojumu izmaksas.
Telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomas izmaksas, izņemot projekta iesniedzēja

biroja telpu nomas izmaksas.
Kancelejas un biroja preču izmaksas.

Sabiedrības informēšanas un publicitātes pakalpojumu un preču izmaksas.
Ar projekta īstenošanu un līguma prasību izpildi saistīto pakalpojumu un preču

izmaksas.
Projekta īstenošanai nepieciešamā inventāra izmaksas.  

Pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, ja tas ir atgūstams normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.

Ar starptautisku ekspertu piesaistīšanu saistītās izmaksas.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
 
 



PROJEKTA BUDŽETA TĀMES  VEIDLAPA



PROJEKTA IZMAKSAS 

 

tās ir radušās izmaksu attiecināmās periodā, kas norādīts līgumā;
tās ir saistītas ar projekta mērķi un atbalstāmajām aktivitātēm un ir paredzētas apstiprinātā projekta

budžetā;
tās ir izlietotas vienīgi projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai;

tās ir saprātīgas un atbilstošas pareizas finanšu pārvaldības principiem (īpaši attiecībā uz izdevīgumu,
izmaksu lietderību un atbilstošas vidējām tirgus cenām); 

tās ir faktiski apmaksātas līdz projekta noslēguma pārskata iesniegšanai JSPA un iekļautas projekta
noslēguma pārskatā;

tās ir uzskaitītas projekta īstenotāja grāmatvedības reģistros, identificējamas, nodalītas no pārējām
izmaksām, pārbaudāmas un pamatotas ar attaisnojuma dokumentiem. 

Izmaksas ir attiecināmas, ja: 

 
Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr. 1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts

budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības

atbalstam”.
 



JĀNIS DRIGINS
TĀLR.: 67356253

E-PASTS:
JANIS.DRIGINS@JAUNATNE.GOV.LV 

 

PALDIES!

 

 
ILZE VONDA

TĀLR.: 67358070
E-PASTS:

ILZE.VONDA@JAUNATNE.GOV.LV 
 


