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JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRAS DIREKTORES  
 

PRIEKŠVĀRDS 
 

 
Daina Sproģe 

 
 

 
 

2020. gads bija izaicinošs gan Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai 
(turpmāk tekstā – JSPA), gan jomas pārstāvjiem un visai sabiedrībai. Covid-19 
pandēmija un situācija valstī un visā pasaulē no visiem prasīja maksimālu 
koncentrēšanos uz krīzes situācijas risināšanu un saskaņotu, atbilstošu darbību 
ieviešanu. Sniedzām konsultācijas un risinājām organizāciju jautājumus par projektu 
īstenošanas izmaiņām, pārorientējāmies un sniedzām jomas pārstāvjiem jo īpaši 
šajā situācijā tik būtisko atbalstu, nodrošinot mācību, pieredzes apmaiņu, 
supervīziju u. c. atbalsta pasākumus tiešsaistē. Sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, 
strādājām pie jaunu projektu konkursu koncepcijas, kas sniegtu atbalstu jomas 
pārstāvjiem Covid-19 seku mazināšanai. Atskatoties uz gadu, varam secināt, ka 
spējam pielāgoties situācijai un šis tāpat kā ikviens pārbaudījums ir bijis attīstības 
virzītājspēks.  

Pārskata 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. 2020. gadā pašvaldību skaits, kurās tika 
īstenoti vismaz divi JSPA administrēto programmu projekti, pieauga līdz 79 % no 
Latvijas pašvaldību administratīvās teritorijas. 

Pārskata gadā darbā ar jaunatni tika saglabātas šādas prioritātes: atbalsts 
sistemātiska, ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās un jaunatnes 
darbinieku kompetenču attīstībai; kvalitatīva, kompetenču attīstībā balstīta 
brīvprātīgā darba īstenošana; jauniešu līdzdalības veicināšana; sociālās iekļaušanas 
veicināšana jaunatnes jomā; pedagogu profesionalitātes un motivācijas veicināšana 
veidot starptautiskus projektus; jauniešu nodarbinātības veicināšana; ES vērtību, 
tostarp cilvēktiesību un solidaritātes, veicināšana. 

Pārskata gads bija arī programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2014.–
2020. gada plānošanas perioda un programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
2018.–2020. gada plānošanas perioda noslēdzošais gads. Atbilstoši tam tika sākts 
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darbs pie jaunā plānošanas perioda programmu ieviešanas sagatavošanās.  

JSPA īstenoja 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 89 % tās respondentu JSPA 
darbību ir vērtējuši kā “labu” vai “ļoti labu”. 

Daudz darba ir paveikts 2020.gadā, daudzi jauni darbi ir uzsākti. Vēlos pateikties 
partneriem par līdzšinējo sadarbību, kas veicinājusi JSPA rezultātu sasniegšanu, par 
pausto augsto vērtējumu līdzšinējai sadarbībai, kā arī sabiedrībai par uzticēšanos.  

Patiesā cieņā 

 

 

DAINA SPROĢE  

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore 
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JSPA DARBĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir Izglītības un zinātnes 
ministrijas 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, ES 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 esošo 
Latvijas, ES un citu starptautisko programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu 
darbā ar jaunatni; 

7. veicina jauniešu mobilitāti un līdzdalību sabiedrībā vietējā, reģionālā, valsts un 
starptautiskā līmenī; 



 

 

6 

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, valsts un starptautiskā līmenī. 

 

JSPA PRIORITĀTES 2020. 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 ES 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 JSPA 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. iespējas visiem jauniešiem – sociālā iekļaušana un jauniešu līdzdalība; 

2. kvalitāte darbā ar jaunatni, īpaši pašvaldībās; 

3. jauniešu nodarbinātība; 

4. starpnozaru sadarbība. 

 

JSPA SNIEDZ ATBALSTU: 

1. pašvaldībām jaunatnes politikas ieviešanai un īstenošanai; 

2. jaunatnes darbiniekiem kvalifikācijas celšanai; 

3. jauniešiem līdzdalības un sociālās iekļaušanas veicināšanai; 

4. pedagogiem motivācijas un profesionālās kapacitātes celšanai. 

 

JSPA NODROŠINA: 

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

2. ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanu; 

3. “Eurodesk” un “Eiropas Jaunatnes portāla” koordināciju Latvijā; 

4. ES programmas “Erasmus+” aktivitātes “eTwinning” īstenošanu; 
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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; 

7. Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001. 

 

JSPA SISTĒMA EFEKTĪVAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumiem Nr. 326 “Noteikumi par 
iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs”, kā arī ievērojot ES programmu 
īstenošanas nosacījumus, JSPA ir ieviesta un tiek īstenota risku vadība. 

JSPA 30.01.2019. noteikumi Nr. 1-58/2 “Risku pārvaldības un uzraudzības kārtība 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā” paredz risku mazināšanas un uzraudzības 
pasākumus, tostarp tiek uzraudzīti aģentūras stratēģijas, darbības nodrošināšanas, 
finanšu pārvaldības, informācijas tehnoloģiju un informācijas drošības, tiesiskuma 
nodrošinājuma un juridiska veida, kā arī krāpšanas riski u. c. 

Risku mazināšanas pasākumi tiek pārskatīti ne mazāk kā divas reizes gadā, kā arī 
periodiski tiek veiktas pārbaudes augstāko risku pārstāvētajās jomās. 

JSPA savā darbā ievēro labas pārvaldības principu, kas ietver atklātību pret sabiedrību, 
datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā ar mērķi panākt, lai tiktu 
ievērotas privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. 

JSPA 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. Audits ir sertifikācijas procesa neatņemama sastāvdaļa, un 
tā galvenais mērķis ir novērtēt vadības sistēmas atbilstību standartam. Vienlaikus auditā 
tiek vērtēta arī vadības sistēmas efektivitāte un organizācijas spēja sasniegt plānotos 
mērķus. Tiek novērtēta arī atbilstība normatīvajos aktos un līgumos noteiktajām 
prasībām. 
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BUDŽETA INFORMĀCIJA 

 

JSPA pārskata 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 
2020. gada finansējums un tā izlietojums”. 

 

VALSTS PAMATBUDŽETA IZLIETOJUMS 

Pārskata gadā JSPA valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, transfertu un 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ieņēmumi un to izlietojums atbilstoši noteiktajiem 
darbības virzieniem bija tāds, kā minēts turpmāk: Valsts pamatfunkciju īstenošana. 

 

PROGRAMMA 21.00.00. “JAUNATNES POLITIKAS VALSTS PROGRAMMA” 

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde – 462,633 tūkst. euro. Budžeta 
izpildes palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 19,55 tūkst. euro (izdevumu 
izpilde pārskata gada 12 mēnešos 462,633 tūkst. euro, 2019. gada 12 mēnešos – 
443,083 tūkst. euro). Faktiskā izpilde, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata perioda 12 
mēnešiem, palielinājās, jo pārskata gada “Jaunatnes politikas valsts programmā” 
tika palielināts JSPA administrētajos atklātajos projektu konkursos kopējais 
pieejamais finansējums. 

Plānotais finansējums izdevumiem pārskata gada 12 mēnešos – 470,824 tūkst. 
euro, faktiskā izpilde – 462,633 tūkst. euro. Pārskata gada 12 mēnešos netika apgūti 
8,191 tūkst. euro, tostarp precēm un pakalpojumiem neizpilde – 2,927 tūkst. euro, 
subsīdijām un dotācijām – 0,086 tūkst. euro un pārējiem valsts budžeta uzturēšanas 
izdevumu transfertiem pašvaldībām neizpilde – 5,178 tūkst. euro. 

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

 

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

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde – 1 140,238 tūkst. euro. Budžeta izpildes 
samazinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 745,859 tūkst. euro (izdevumu izpilde 
pārskata gada 12 mēnešos – 1 140,238 tūkst. euro, 2019. gada 12 mēnešos – 
1 886,097 tūkst. euro), tas skaidrojams ar kopējā pieejamā finansējuma 
samazinājumu. 

Plānotais finansējums izdevumiem pārskata gada 12 mēnešos – 1 149,475 tūkst. 
euro, faktiskā izpilde – 1 140,238 tūkst. euro. Pārskata gada 12 mēnešos netika apgūti 
9,237 tūkst. euro, t. sk., atlīdzībai paredzētie līdzekļi 4,730 tūkst. euro, precēm un 
pakalpojumiem – 3,356 tūkst. euro, subsīdijām un pārējiem valsts budžeta uzturēšanas 
izdevumu transfertiem pašvaldībām – 1,151 tūkst. euro. 
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APAKŠPROGRAMMA 70.09.00. “EIROPAS SAVIENĪBAS JAUNIEŠU NEFORMĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “JAUNATNE DARBĪBĀ” 2007.–2013. GADAM” 

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde – 1,274 tūkst. euro. Budžeta izpildes 
samazinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 6,12 tūkst. euro (izdevumu izpilde 
pārskata gada 12 mēnešos – 1,274 tūkst. euro, 2019. gada 12 mēnešos – 
7,394 tūkst. euro). Samazinājums izveidojies tāpēc, ka apakšprogramma “Eiropas 
Savienības jauniešu neformālās izglītības programma “Jaunatne darbībā” 2007.–
2013. gadam” noslēdzās 2016. gada jūnijā, kā rezultātā 2007.–2013. gada Finanšu 
līguma ietvaros pārskata gada 12 mēnešos Eiropas Komisijai tika atmaksāts mazāks 
projektu īstenošanai neizlietotais finansējums. 

Plānotais finansējums izdevumiem pārskata gada 12 mēnešos – 2,811 tūkst. 
euro, faktiskā izpilde – 1,274 tūkst. euro. Neizlietotais finansējums 1,537 tūkst. euro 
tiks atmaksāts Eiropas Komisijai pēc rēķina saņemšanas. 

 

APAKŠPROGRAMMA 70.10.00. “JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU 
AĢENTŪRA” 

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde – 1 334,191 tūkst. euro. Budžeta izpildes 
samazinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 90,352 tūkst. euro (izdevumu izpilde 
pārskata gada 12 mēnešos – 1 334,191 tūkst. euro, 2019. gada 12 mēnešos – 
1 424,543 tūkst. euro). Faktiskā izpilde, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata perioda 
12 mēnešiem, samazinājās, tas skaidrojams galvenokārt ar Eiropas Komisijas 
finansējuma un valsts līdzfinansējuma samazināšanos “Erasmus+” aktivitātes 
“eTwinning” nodrošināšanai. 

Plānotais finansējums izdevumiem pārskata gada 12 mēnešos bija 2 713,805 tūkst. 
euro, faktiskā izpilde – 1 334,191 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 ES jauniešu neformālās izglītības programmas 
“Jaunatne darbībā” 2007.–2013. gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai 
projektu administrēšanā. To plānotais finansējums – 103,884 tūkst. euro, faktiskā 
izpilde – 8,851 tūkst. euro. 

2. Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem “eTwinning” programmas nodrošināšanai. 
Dotācijas plānotais finansējums izdevumiem pārskata 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 pārskata gada 12 mēnešos bija 167,534 tūkst. euro, 
faktiskā izpilde – 117,188 tūkst. euro. 

4. Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem ES programmas “Erasmus+” 2014.–
2020. gadam administratīvo funkciju nodrošināšanai projektu administrēšanā. 
Dotācijas plānotais finansējums izdevumiem pārskata gada 12 mēnešos bija 
501,176 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 501,176 tūkst. euro. 

5. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi ES programmas “Erasmus+” 2014.–2020. gadam 
administratīvo funkciju nodrošināšanai projektu administrēšanā. To plānotais 
finansējums izdevumiem pārskata gada 12 mēnešos bija 1 213,006 tūkst. euro, 
faktiskā izpilde – 407,325 tūkst. euro. 

6. Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla 
“Eurodesk” funkciju nodrošināšanai. Dotācijas plānotais finansējums izdevumiem 
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pārskata 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 pārskata gada 12 
mēnešos bija 28,824 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 28,824 tūkst. euro. 

8. Ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Komisijas projekta “Erasmus+ Nacionālo 
aģentūru tīklošanās cilvēktiesību izglītības aktualizēšanai jaunatnes jomā” 
īstenošanas nodrošināšanai. Tās plānotais finansējums izdevumiem pārskata gada 
12 mēnešos bija 4,137 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 4,137 tūkst. euro. 

9. Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem ES programmas “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” projekta administratīvo funkciju nodrošināšanai. Dotācijas plānotais 
finansējums izdevumiem pārskata gada 12 mēnešos bija 109,726 tūkst. euro, 
faktiskā izpilde – 109,726 tūkst. euro. 

10. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
projekta administratīvo funkciju nodrošināšanai. To plānotais finansējums 
izdevumiem pārskata gada 12 mēnešos bija 520,388 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 
91,834 tūkst. euro. 

 

APAKŠPROGRAMMA 70.11.00. “DALĪBA EIROPAS SAVIENĪBAS IZGLĪTĪBAS 
SADARBĪBAS PROJEKTOS” 

Programma “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu 
īstenošana”. 

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde bija 7,208 tūkst. euro. Budžeta 
izpildes palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 7,208 tūkst. euro, kas 
skaidrojams ar to, ka projekts uzsākts pārskata gadā. 

Plānotais finansējums izdevumiem pārskata gada 12 mēnešos – 7,482 tūkst. 
euro, faktiskā izpilde – 7,208 tūkst. euro. Pārskata periodā neizlietotais finansējums 
tiks izmantots nākamo plānošanas periodu ietvaros. 

 

APAKŠPROGRAMMA 70.12.00. “EIROPAS KOPIENAS PROGRAMMU PROJEKTU 
ĪSTENOŠANA” 

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanas nodrošināšana”. 

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde bija 1 895,589 tūkst. euro. Budžeta 
izpildes palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 1 292,157 tūkst. euro (izdevumu 
izpilde pārskata gada 12 mēnešos – 1 895,589 tūkst. euro, 2019. gada 12 mēnešos – 
1 292,646 tūkst. euro), kas skaidrojams ar to, ka pārskata gadā bija lielāks apstiprināto 
projektu skaits, kā rezultātā avansa maksājumi salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata 
periodu bija lielāki. 

Plānotais finansējums izdevumiem pārskata gada 12 mēnešos – 2 349,536 tūkst. 
euro, faktiskā izpilde – 1 895,589 tūkst. euro. Pārskata gada 12 mēnešos netika apgūti 
453,947 tūkst. euro. 

Pārskata periodā neizlietotais finansējums tiks izmantots nākamo plānošanas 
periodu ietvaros. 

1. Apakšprogrammas finansējums veidojās no turpmāk uzskaitītā. 

• JSPA un Eiropas Komisijas noslēgto Finanšu līgumu ietvaros saņemtais 
finansējums: 

• 2018. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2018-0029, noslēgts 30.03.2018., kura 
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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; 

• 2020. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2020-0029, noslēgts 28.05.2020., kura 
darbības laiks ir no 2020. gada janvāra līdz 2024. gada jūnijam. 

2. Dotācijas no vispārīgiem ieņēmumiem programmas ““Eiropas Solidaritātes korpuss” 
projektu īstenošanas nodrošināšana” ietvaros. 

 

APAKŠPROGRAMMA 70.15.00. “EIROPAS SAVIENĪBAS PROGRAMMAS “ERASMUS+: 
JAUNATNE DARBĪBĀ” PROJEKTU ĪSTENOŠANAS NODROŠINĀŠANA” 

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde bija 3 298,527 tūkst. euro. Budžeta 
izpildes palielinājums attiecīgajā pārskata periodā bija 149,107 tūkst. euro (izdevumu 
izpilde pārskata gada 12 mēnešos – 3 298,527 tūkst. euro, 2019. gada 12 mēnešos – 
3 149,420 tūkst. euro). Faktiskā izpilde, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata perioda 12 
mēnešiem, palielinājās, jo pārskata gadā bija lielāks apstiprināto projektu skaits, kā 
rezultātā avansa maksājumi salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu bija lielāki. 

Plānotais finansējums izdevumiem pārskata gada 12 mēnešos – 4 207,135 tūkst. 
euro, faktiskā izpilde – 3 298,527 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 2021. 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; 

• 2020. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2020-0029, noslēgts 28.05.2020., kura 
darbības laiks ir no 2020. gada janvāra līdz 2024. gada jūnijam. 

JSPA budžeta izlietojums pārskata 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 pārskata gadā nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus. 
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JSPA DARBĪBAS REZULTĀTI 2020. GADĀ 

 

ATBALSTS SISTEMĀTISKA, ILGTERMIŅA DARBA AR JAUNATNI ĪSTENOŠANAI 
PAŠVALDĪBĀS UN JAUNATNES DARBINIEKU KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI 

Viena no galvenajām 2020. gada prioritātēm JSPA darbībā bija darba ar jaunatni 
kvalitātes un prestiža celšana, nodrošinot atbalstu sistemātiska un ilgtermiņa darba 
ar jaunatni plānošanai, iesaistot lēmumu pieņemšanā jauniešus un personas, kas 
veic darbu ar jaunatni.  

Pārskata gadā “Jaunatnes politikas valsts programmas” ietvaros JSPA organizēja 
projektu konkursu “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas 
īstenošanai vietējā līmenī” divās kārtās, lai nodrošinātu nepārtrauktu darba ar 
jaunatni plānošanu un starpnovadu sadarbību pašvaldību teritorijās, kuras pēc 
administratīvo teritoriju reformas apvienosies, kā arī tamdēļ, lai veicinātu 
starpinstitūciju sadarbību darba ar jaunatni jomās pašvaldībās, kuras plānotā 
administratīvo teritoriju reforma neietekmēs un kuras turpinās stiprināt darba ar 
jaunatni jomu atbilstoši vietējiem pašvaldību plānošanas dokumentiem. Konkursa 
ietvaros tika apstiprināti 23 pašvaldību projektu pieteikumi, kuros projektu 
aktivitātes plānotas 69 pašvaldībās, veicinot starpnovadu un starpinstitūciju 
sadarbības aktivitātes dažādās darba ar jaunatni jomās, to ilgtspējīgai plānošanai un 
aktivitāšu ieviešanai. Projektu ietvaros galvenokārt plānotas tādas aktivitātes kā 
pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju izvērtēšana un salīdzināšana, turpmāka 
plānošana jaunajās administratīvajās teritorijās, situācijas izpēte, metodisko 
materiālu izstrāde, mobilais un digitālais darbs ar jaunatni, jaunu pakalpojumu 
jauniešiem izstrāde un ieviešana, praktiskas aktivitātes jauniešiem, kopā projektu 
aktivitātēs klātienē un tiešsaistē iesaistot ~4500 jauniešus.  

Pašvaldības, kurās plānotas aktivitātes, starpnovadu un starpinstitūciju sadarbības veicināšanai 
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Ievērojot konkursu mērķa specifiku, lai nodrošinātu kvalitatīvu projektu 
pieteikumu sagatavošanu, JSPA pirms “Jaunatnes politikas valsts programmas” 
konkursiem organizēja informatīvus seminārus 50 potenciālajiem projektu 
iesniedzējiem. Trīs semināros pašvaldībām padziļināti tika skaidrota darba ar 
jaunatni plānošanas nozīme pirms plānotās administratīvo teritoriju reformas, tika 
skaidroti projektu konkursa mērķi un kvalitātes kritēriji, kā rezultātā visi 23 
iesniegtie projekti bija atbilstoši starpinstitūciju un starpnovadu sadarbības 
aktivitātēm ilgtermiņa attīstībai dažādos darba ar jaunatni virzienos. Abos 
semināros kopumā piedalījās pārstāvji no 48 pašvaldībām. 

Jau ceturto 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 
stiprināšanu vietējā līmenī. Laikā no 2017. gada līdz 2020. gadam projektā piedalījās 
33 pašvaldības. Projekta ietvaros pārskata gadā tika sniegts atbalsts 7 pašvaldībām, 
liekot uzsvaru 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. 
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. Papildus tam tika īstenots projekts “Supervīziju nodrošināšana 
jaunatnes jomā iesaistītajiem”, kura ietvaros 11 pašvaldību jaunatnes lietu 
speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem tika nodrošināts grupu un individuālo 
supervīziju atbalsts. Nodrošinot turpmāku projekta rezultātu ilgtermiņa ietekmi, 
2021. gadā tiks īstenota jaunatnes darbinieku mentoru programma, lai pieredzējuši 
jomas profesionāļi sniegtu atbalstu kolēģiem, kuri uzsākuši darbu jaunatnes jomā 
pēdējā gada laikā. 2021. gadā ir plānots finansējums supervīziju nodrošināšanai no 
Izglītības un zinātnes ministrijas “Jaunatnes politikas valsts programmas” līdzekļiem.  

Ņemot vērā, ka ES programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” ir būtisks resurss darba ar jaunatni kvalitātes celšanai, JSPA 
pārskata gadā strādāja pie lielāka pašvaldību skaita iesaistes, informējot par to, kā 
izmantot šīs programmas kā resursu vietējo izaicinājumu risināšanā. Pārskata gadā 
JSPA popularizēja un izplatīja Latvijas pašvaldību un citu mērķgrupu ietvaros Eiropas 
hartu 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. Lai veicinātu hartas pamatprincipu 
izplatīšanu, tā tika nosūtīta uz visām Latvijas pašvaldībām, kā arī kopā ar jaunatnes 
jomas ekspertiem tika organizēts 5 podkāstu cikls “Jaunam būt”, kurā tika runāts 
par hartas nodaļām un pamatprincipiem, kas tajās aprakstīti. Papildus tika ieviestas 
iestrādnes darbam, kas tiks turpināts 2021. gadā – tiešsaistes rīka 
“ChangemakersKit” popularizēšanai pašvaldību jaunatnes jomā iesaistītajiem, kurā 
ir atrodami labās prakses piemēri no visām projekta “Europe Goes Local” 
dalībvalstīm, lai turpinātu iedvesmot un veicināt darba ar jaunatni kvalitātes 
celšanu. 

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 pārskata 
gada septembrī rīkoja valsts nozīmes konferenci “Nākamais solis darbā ar jaunatni”. 
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Konferencē piedalījās Latvijas un ārvalstu eksperti. Konference ir tradīcija, kas tiek 
īstenota jau vairāku gadu garumā. Katru gadu konference tiek veltīta kādai noteiktai 
tēmai – 2020. gada tēma bija “Lobijs un interešu pārstāvība”. Uz pasākumu bija 
ieradušies vairāk nekā 135 valsts, pašvaldību pārstāvji un pašvaldību iestāžu 
pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji u. c. interesenti. Konferencē norisinājās 
paneļdiskusija par interešu pārstāvību šodien un nākotnes perspektīvā, kurā 
piedalījās Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska, kā arī “Latvijas jaunatnes 
padomes”, pašvaldību un biedrību pārstāvji un ārvalstu eksperti. Konferences laikā 
dalībniekiem bija iespēja piedalīties darba grupās par starpnozaru sadarbību 
jaunatnes jomā, sociālo ietekmi kā efektīvu lobija rīku un lobija komunikācijas 
metodēm. Konferences laikā tika sākts jaunatnes darbinieku asociācijas izveides 
process, interesentiem sniedzot iespēju apmeklēt darba grupu, kurā norisinājās 
diskusijas par līdzšinējo darbu pie asociācijas izveides, sniedzot iespēju uzklausīt 
Igaunijas jaunatnes darbinieku asociācijas pieredzes stāstu. Jaunatnes darbinieku 
asociācijas izveides process tiešsaistē turpinājās arī turpmākajos mēnešos pēc 
konferences. 

Lai nodrošinātu regulāru mācību piedāvājumu jaunatnes darbinieku kompetenču 
attīstībai, pārskata gadā tika īstenoti 130 valsts un starptautiska līmeņa mācību 
pasākumi 2400 darbā ar jaunatni iesaistītajiem par dažādām darba ar jaunatni 
formām un kvalitātes aspektiem darbā ar jaunatni. Reaģējot uz Covid-19 
pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, tika organizēti 13 tiešsaistes semināri par 
sociālo iekļaušanu, digitālo, mobilo, ielu darbu ar jaunatni, starpkultūru izglītību un 
citām darba ar jaunatni tēmām, kur kopumā piedalījās 670 dalībnieki (papildus 
sasniegti 2000 skatījumi šo semināru ierakstiem “Youtube” kanālā). 

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, tās pieeju un metodēm, brīvprātīgo darbu vietējā un 
starptautiskā līmenī, starpkultūru izglītību un projektu vadību, paaugstinot 
dalībnieku kompetences par ES programmām jaunatnes jomā. Papildus pārskata 
gadā tika uzsākta sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti sociālā darba studiju 
programmās, kur tika izstrādāti moduļi par starpkultūru izglītību un mediāciju 
sociālajā darbā.  

Lai paaugstinātu darba ar jaunatni kvalitāti, starptautiska sadarbības projekta 
ietvaros ar mērķi attīstīt mācīšanās veicināšanu (no angļu val. – facilitate) un 
atbalstu darbā ar jaunatni tika izstrādāts četru moduļu metodiskais materiāls ar 
papildmateriāliem jaunatnes darbiniekiem, kas ietver šādas tēmas: mācīšanās 
darbā ar jaunatni, jaunatnes darbinieks un mācīšanās vide, mācīšanās veicināšana, 
zināšanu pārnese un mācīšanās rezultātu pielietošana. 2021. gadā plānots 
materiālu tulkot un izdot latviešu valodā. Moduļus plānots izmantot jaunatnes 
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darbinieku mācībās augstākajā, profesionālajā un neformālajā izglītībā. 

Visas iepriekš minētās aktivitātes, konkursu specifika, JSPA sniegtais atbalsts, 
īstenojot mācības, u. c. atbalsta pasākumi ir nodrošinājuši jaunu pašvaldību iesaisti 
JSPA administrēto programmu projektu īstenošanā. “Jaunatnes politikas valsts 
programmas” pārskata gada projektu konkursos piedalījās un projektus īstenoja 
13 pašvaldības (Krāslavas novada pašvaldība, Mazsalacas novada pašvaldība, 
Beverīnas novada pašvaldība, Burtnieku novada pašvaldība, Strenču novada 
pašvaldība, Viesītes novada pašvaldība, Aknīstes novada pašvaldība, Alsungas 
novada pašvaldība, Neretas novada pašvaldība, Pļaviņu novada pašvaldība, Skrīveru 
novada dome, Babītes novada pašvaldība, Mērsraga novada pašvaldība), kuras 
iepriekš nebija piedalījušās “Jaunatnes politikas valsts programmas” konkursos. 
Neskatoties uz Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, pārskata gadā programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu 
piedāvātās iespējas vēlējās izmantot 17 jaunas pašvaldības – Aizkraukles novadā, 
Aknīstes novadā, Auces novadā, Dagdas novadā, Dundagas novadā, Grobiņas 
novadā, Jaunpils novadā, Kokneses novadā, Ogres novadā, Pļaviņu novadā, Preiļu 
novadā, Raunas novadā, Rēzeknes novadā, Salaspils novadā, Smiltenes novadā, 
Valkas novadā, Vecumnieku novadā. 

Kopš programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” sākuma ES programmu projektiem saņemti 58 % pašvaldību pieteikumi. 
2020. gadā 79 % no visām pašvaldībām iesaistījās vismaz divās JSPA administrētajās 
programmās (24 % no pašvaldībām iesaistījās trijās JSPA administrētajās 
programmās, 29 % – četrās un piecās JSPA administrētajās programmās), kas ir par 
13 % vairāk, salīdzinot ar 2019. gadu. 

Pašvaldības, kas iesaistījušās vismaz divās JSPA administrētajās programmās 2020. gadā 
(tumšākās krāsas pašvaldības iesaistījušās piecās programmās) 

 

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 
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arvien plašāku pašvaldību iesaisti JSPA administrēto programmu projektu 
īstenošanā. 

 

KVALITATĪVS, KOMPETENČU ATTĪSTĪBĀ BALSTĪTS BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 

Viens no JSPA 2020. gada stratēģiskās darbības virzieniem bija veicināt 
kvalitatīvu, kompetenču attīstībā balstītu brīvprātīgo darbu. Galvenais resurss 
brīvprātīgā darba attīstīšanā gan vietējā, gan valsts līmenī 2020. gadā bija 
programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” (līdz 2018. gada otrai pusei – 
programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”).  

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. 

Lai arī Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ brīvprātīgā darba aktivitāti 
ārvalstīs uzsāka tikai 63 Latvijas jaunieši, programmas “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” priekšrocība ir tajā, ka brīvprātīgo darbu varēja veikt arī Latvijā. Pārskata 
gadā brīvprātīgā darba aktivitāti Latvijā uzsāka 53 Latvijas jaunieši. Kopumā kopš 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
sākuma brīvprātīgo darbu ir uzsākuši 787 jaunieši, tādējādi pārsniedzot izvirzīto 
mērķi. 

 

Pārskata gadā Latvijas jaunieši skaitliski visbiežāk izvēlējās brīvprātīgo darbu 
veikt Rumānijā, Nīderlandē, Francijā un Horvātijā (katrā valstī pa 6 
brīvprātīgajiem). 

Latvijā brīvprātīgo darbu uzsāka 66 ārvalstu brīvprātīgie. Lai veicinātu projektu 
kvalitāti, pārskata gadā tika organizētas 22 mācības brīvprātīgā darba un darba 
projektos iesaistītajiem dalībniekiem. Pēc mācībām 88,92 % jauniešu atzina, ka 
viņiem ir izveidojusies izpratne par “Youthpass” kā instrumentu mācīšanās 
rezultātu dokumentēšanai. No respondentiem 79,5 % dalībnieku pēc 6 mēnešu 
starpposma novērtējuma atzina, ka mācībās izstrādāto iniciatīvu ir realizējuši savā 
projektā. 
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Lai uzlabotu brīvprātīgā darba un darba projektu atbalsta personu jeb mentoru 
kompetences, pārskata gadā tika organizētas mācības, kurās piedalījās 20 atbalsta 
personas. Ik gadu šādas mācības tiek organizētas ar mērķi uzlabot atbalsta personu 
veicināšanas kompetences, kā arī uzlabot izpratni par solidaritātes jēdzienu un 
solidaritātes iedzīvināšanu vietējā kopienā. 

Lai nodrošinātu jauniešu informētību par programmu piedāvātajām iespējām 
un brīvprātīgo darbu, 3 nedēļu garumā tika īstenota digitālās komunikācijas 
kampaņa “Pieredzēt, nevis redzēt”, aicinot jauniešus izmantot iespēju gūt 
brīvprātīgā darba pieredzi un aicinot reģistrēties “Eiropas Solidaritātes korpusa” 
datubāzē, kurā var iegūt informāciju par izsludinātajiem brīvprātīgā darba, darba 
projektiem, stažēšanās jeb prakses projektiem, kā arī tiem pieteikties, gūstot 
iespēju tajos piedalīties un pilnveidot savu pieredzi. Kampaņas ietvaros jauniešus 
uzrunāja viedokļu līderi un jaunieši, daloties ar savu brīvprātīgā darba pieredzi. 
Kampaņas materiāliem bija vairāk nekā 250 000 skatījumu, kā arī vairāk nekā 
50 000 auditorijas sasniedzamības rādītājs.   

Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektu ietvaros 
no programmas pirmsākumiem neformālās izglītības atzīšanas dokumentus – 
“Youthpass” sertifikātus, kas apliecina dalībnieku gūtās kompetences, – ir 
saņēmuši 157 Latvijas jaunieši, un programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
brīvprātīgā darba projektos “Youthpass” sertifikātus ir saņēmuši 483 Latvijas 
jaunieši. Kopumā līdz 2020. gada 31. decembrim “Youthpass” sertifikātu bija 
saņēmuši 640 Latvijas jaunieši, tādējādi kopumā sasniedzot plānoto mērķi. 
Pārskata gadā Programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” ietvaros tika izsniegts 671 “Youthpass” sertifikāts. JSPA finansētajos 
programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektos tika 
izsniegti 135 “Youthpass” sertifikāti, bet “Erasmus+: Jaunatne darbībā” brīvprātīgā 
darba projektos – 31 “Youthpass” sertifikāts. 

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. Pārskata gadā JSPA izsniedza 59 “Kvalitātes zīmes”, tādējādi sasniedzot 
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259 organizācijas 51 % Latvijas administratīvi teritoriālajās vienībās, kuras drīkst 
īstenot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus. Īpaši lielu interesi 
saņemt “Kvalitātes zīmi” darba projektu īstenošanai izrādīja uzņēmumi. Pārskata 
gada beigās bija izsniegtas 60 “Kvalitātes zīmes” darba projektu īstenošanai. 

Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē pārskata gada beigās bija reģistrējušies 
2527 Latvijas jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem, kas ir par 727 jauniešiem 
vairāk, salīdzinot ar 2019. gadu. 

 

JAUNIEŠU LĪDZDALĪBA 

Lai veicinātu izpratni par jauniešu līdzdalību un jauniešu līdzdalības veidiem, JSPA 
2020. gadā uzsāka dalību “Erasmus+” stratēģiskajā partnerībā “New Power in 
Youth”. Partnerības galvenie uzdevumi pārskata gadā bija izveidot valsts līmeņa 
jauniešu līdzdalības stratēģiju, kā arī atbalstīt darbā ar jaunatni iesaistītos, sniedzot 
zināšanas par atbalsta veidiem jauniešu līdzdalības veicināšanā. 

Jauniešu līdzdalība tika veicināta, viņiem piedaloties programmu projektu 
īstenošanā. Populārākais projektu veids, kurā tika veicināta jauniešu aktīva 
līdzdalība, bija programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas 
projekti, kuros jaunieši piedalījās visos projekta izstrādes un īstenošanas posmos. 
Pārskata gadā tika apstiprināti 57 jauniešu apmaiņas projekti. Covid-19 pandēmijas 
dēļ pārskata gadā jauniešu apmaiņas projektos iesaistījās 357 jaunieši, kas ir teju 7 
reizes mazāk nekā 2019. gadā, bet projektu īstenošanu plānots turpināt 2021. gadā. 

Jauniešu līdzdalība īpaši tika veicināta, iesaistot viņus programmas “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” solidaritātes projektu īstenošanā, tādējādi veicinot jauniešu 
solidaritāti un risinot vietējo kopienu izaicinājumus. Pārskata gadā tika apstiprināti 
29 solidaritātes projekti, dodot iespēju 157 jauniešiem izrādīt savu solidaritāti un 
līdzdalību vietējās kopienas labā. Lai arī plānotais jauniešu skaits (365) netika 
sasniegts ierobežotā finansējuma dēļ, 2020. gadā tika uzsākti projekti, kuru mērķis 
ir iekļaušana, vienlīdzība un nediskriminācija, kā arī garīgās veselības uzlabošana, 
turklāt atsevišķos projektos paredzēts sasniegt netiešo mērķgrupu vairāk nekā 195 
jauniešus.  

Jauniešu līdzdalību veicinošas aktivitātes pārskata gadā tika īstenotas arī ar 
Izglītības un zinātnes ministrijas ikgadējās “Jaunatnes politikas valsts programmas” 
atbalstu: 
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- organizējot projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to 
iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai” jaunatnes organizācijām. Konkursā 
atbalstu projektu mērķu sasniegšanai – jauniešu līdzdalības veicināšanai un 
iesaistīšanai jaunatnes organizācijās –, kā arī administratīvo atbalstu kapacitātes 
stiprināšanai un organizācijas darbības ilgstpējas veicināšanai saņēma 10 jaunatnes 
organizācijas, kuru īstenoto projektu aktivitātēs plānots iesaistīt ~2100 jauniešus; 

- turpinot sniegt atbalstu 5 valsts mēroga jaunatnes organizāciju projekta 
aktivitātēm 2020. gadā “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības 
nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros, lai veicinātu 
jauniešu līdzdalību un dzīves prasmju apgūšanu ar neformālās izglītības metodēm. 
2020. gadā vien jaunatnes organizāciju organizētajās vietējās un starptautiskajās 
aktivitātēs klātienē un tiešsaistē kopā piedalījās ~3890 jaunieši. 

Pārskata gadā “Eurodesk” tīklu, kas ir Eiropas līmeņa informācijas tīkls 
jauniešiem, Latvijā veidoja 5 “Eurodesk” reģionālie koordinatori un 20 informācijas 
punkti. Lai informētu jauniešus par mobilitātes iespējām Eiropā, ievērojot Covid-19 
drošības pasākumus, “Eurodesk” tīkls organizēja dažāda veida tiešsaistes 
aktivitātes, daži no pasākumiem tika organizēti arī klātienē. Kopā “Eurodesk” tīkls 
organizēja 175 pasākumus – 108 klātienē, bet 67 – tiešsaistē, kopā sasniedzot 
aptuveni 11 618 jauniešus. Pārskata gadā “Eurodesk” Latvijas tīkls sniedza aptuveni 
588 konsultācijas jauniešiem par dažādām iespējām Eiropā. Lielākais pasākums tika 
organizēts oktobrī kampaņas “Time To Move” ietvaros “ieCilpo Eiropā”, kurā 
piedalījās 753 cilvēki. Katru gadu “Time to Move” kampaņas ietvaros tiek īstenots T 
kreklu konkurss Eiropas līmenī, pārskata gadā kopā tika iesniegti 334 darbi, no 
kuriem 89 bija no Latvijas. 

Tāpat pārskata gadā JSPA Latvijā turpināja attīstīt programmu vēstnešu tīklu 
“EuroPeers”. 2020. gada septembrī tika organizētas “EuroPeers” mācības, kurās 16 
jaunieši mācījās dalīties ar savu pieredzi un iedvesmot citus jauniešus aktīvi 
līdzdarboties. Kopā pārskata gadā Latvijas “EuroPeers” tīklā darbojās 31 jaunietis, 
motivējot citus jauniešus piedzīvot Eiropas dotās iespējas. 

Kopumā pārskata 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 
aktivitātes, kas veicina līdzdalību vai sniedz informāciju par jauniešu iespējām 
līdzdarboties. 

 

SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA JAUNATNES  JOMĀ  

Sociālā iekļaušana ir būtiska prioritāte visās JSPA administrētajās programmās. 
Lai arī galvenokārt Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ JSPA 2020. gadā 
nesasniedza mērķi nodrošināt 7700 jauniešu ar ierobežotām iespējām dalību 
programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, 
tomēr jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaiste projektos pakāpeniski pieauga – 
pārskata gada sasniegtais kumulatīvais rādītājs bija 7561 jaunietis. Kopumā kopš 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
sākuma projektos piedalījušies 7561 jaunietis ar ierobežotām iespējām, turklāt 
50,6 % no visiem pārskata gadā brīvprātīgā darba un darba projektu dalībniekiem 
bija jaunieši ar ierobežotām iespējām un īpašām vajadzībām. 

JSPA veiktās aktivitātes rosināja projektu iesniedzējus aizdomāties par 
izvēlētajām projektu tēmām. Pārskata gadā programmā “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iesniegto projektu izvēlētā tēma 32 % 
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gadījumu bija vērsta uz sociālās iekļaušanas veicināšanu, tādējādi par 6 % 
pārsniedzot plānoto rezultātu. 

Pārskata gadā JSPA turpināja dalību stratēģiskajā partnerībā sociālās iekļaušanas 
veicināšanai. Tās mērķis bija veicināt Eiropas Savienības programmu “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” pieejamību visiem jauniešiem 
neatkarīgi no viņu sociālā, ekonomiskā, ģeogrāfiskā, kultūras, veselības un izglītības 
stāvokļa.  

JSPA organizēja divas vietēja mēroga projektu darbnīcas sociāli iekļaujošu 
projektu izstrādei, kuru rezultātā tika izstrādāti un iesniegti 14 projektu pieteikumi. 
Tāpat 2020. gadā 11 organizācijas, kas strādā ar jauniešiem ar invaliditāti vai 
veselības traucējumiem, saņēma individuālu mentora atbalstu. Individuāls mentora 
atbalsts tika sniegts arī 9 organizācijām programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
darba projektu izstrādei, kuros iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām. 

Lai uzlabotu jaunatnes jomā strādājošo speciālistu, kas strādā ar jauniešiem NEET 
situācijā (jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti 
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki) kapacitāti darbā ar 
psiholoģiski sarežģītiem jauniešiem, JSPA organizēja tiešsaistes mācības “Darbs ar 
psiholoģiski sarežģītiem jauniešiem NEET situācijā”. Mācībās piedalījās 27 jaunatnes 
darbinieki. 

Lai sniegtu informatīvu atbalstu darbā ar jauniešiem ar invaliditāti, tika organizēti 
4 vebināri – “Būt kopā ar jauniešiem ar dzirdes traucējiem”, “Būt kopā ar jauniešiem 
ar redzes traucējumiem”, “Būt kopā ar jauniešiem ar kustību traucējumiem”, un 
“Būt kopā ar jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem ”. Vebināros kopumā 
piedalījās 121 dalībnieks.  

Stratēģiskās partnerības ietvaros tika izstrādāti 3 videomateriāli, tajos 
aktualizējot sociālās iekļaušanas tematiku, stāstot, kā jaunatnes jomas projekti var 
tikt izmantoti, lai iekļautu jauniešus no riska grupām, ar veselības traucējumiem vai 
invaliditāti. 

Turpinot “Jaunatnes politikas valsts programmas” aizsāktās aktivitātes jauniešu 
sociālās iekļaušanas veicināšanai, 2020. gadā tika organizēts projektu konkurss 
apakšsadaļā “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu 
sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo 
veselību”, kurā atbalstu saņēma 6 biedrības un nodibinājumi, lai veicinātu jauniešu, 
tostarp jauniešu ar ierobežotām iespējām, iekļaušanu sabiedrībā, mazinātu jauniešu 
un pret jauniešiem vērsto vardarbību un uzlabotu jauniešu garīgo veselību, 
projektos kopā sasniedzot aptuveni 990 jauniešus. 

Kopumā pārskata 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. 

 

PEDAGOGU PROFESIONALITĀTES UN MOTIVĀCIJAS VEICINĀŠANA VEIDOT 
STARPTAUTISKUS PROJEKTUS 

Lai veicinātu kvalitāti formālās izglītības jomā, ir būtiski tajā ieviest 
starptautisku dimensiju. 2020. gadā “eTwinning” Latvijas nacionālā atbalsta 
dienesta sniegtās iespējas nodrošināja iespēju Latvijas pedagogiem un viņu 
skolēniem veidot starptautiskus starpskolu formālās izglītības projektus. 
Pārskata gadā tika uzsākti 444 jauni starpskolu projekti. Ik gadu “eTwinning” 
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reģistrēto pedagogu skaits pieaug, pārskata gadā platformā reģistrējās 466 jauni 
skolotāji. Kopā līdz pārskata gada nogalei “eTwinning” platformā bija 
reģistrējušies vairāk nekā 7300 skolotāju no vairāk nekā 1150 izglītības 
iestādēm. 

Ir nepieciešams dažādot pedagogiem piedāvātās profesionālās pilnveides 
iespējas, lai ieinteresētu pēc iespējas dažādu mācību priekšmetu skolotājus, 
tostarp pirmsskolas, interešu izglītības, profesionālās izglītības skolotājus. 
Pārskata gadā tika organizētas 22 valsts līmeņa mācības klātienē, ko apmeklēja 
407 skolotāji. Ņemot vērā Covid-19 plašo izplatību un ietekmi uz klātienes 
pasākumu organizēšanu, lielākā daļa pasākumu tika pielāgoti tiešsaistes 
formātam – pārskata gadā tika organizēti 27 “eTwinning” tiešsaistes semināri, 
kuros piedalījās 1710 dalībnieki, kā arī 2 valsts līmeņa tiešsaistes kursi (kursi ar 
46 dalībniekiem). Lai Covid-19 apstākļos turpinātu nodrošināt skolotājiem 
starptautisku pieredzi, tika organizēts starptautisks tiešsaistes kurss, kurā 
piedalījās 22 dalībnieki, kā arī 17 skolotājiem tika nodrošināta iespēja piedalīties 
citu Eiropas valstu organizētās starptautiskās tiešsaistes mācībās. Pedagogiem, 
kas piedalījās “eTwinning” mācībās un citos profesionālās pilnveides 
pasākumos, tika izsniegti valstiski atzīti apliecinājumi par pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveidi. 

“eTwinning” ietvaros tika uzturēta komunikācija sociālo tīklu platformās 
“Facebook”, “Twitter” un “Youtube”. Gada ietvaros “eTwinning” Latvija 
sekotāju skaits “Facebook” pieauga par 414 sekotājiem, sasniedzot 2172 
sekotāju skaitu; sociālo tīklu platformā “Twitter” sekotāju skaits pieauga par 22 
sekotājiem, sasniedzot 1460 sekotāju skaitu. Platformā “Youtube” tika izveidoti 
un ievietoti 40 video, tostarp gan vebināri, gan informācija par “eTwinning” 
dalībniekiem un to pieredzi. Līdzīgi kā iepriekš, pārskata gadā “eTwinning”, 
ņemot vērā 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 un vebināru ierakstus. Tāpat “eTwinning” 
turpināja administrēt 2019. gadā izveidoto 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 6000 adresātiem – jaunumu 
saņēmējiem. 

Pārskata gadā skolotāju auditorijai tika izveidots īpašs “eTwinning” skolotāju 
kalendārs, kā arī izdota papildināta “eTwinning” projektu rokasgrāmata, kas 
sniedz ieskatu “eTwinning” projektu īstenošanā, kā arī soli pa solim skaidro 
projekta īstenošanas posmus un kritērijus. Pedagogiem kļuva pieejama arī trīs 
skaidrojošu video sērija par projektu plānošanu, projektu kritērijiem un īss 
praktisks piemērs projekta plānošanā, kas papildināja projekta rokasgrāmatu. 

 

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, kā arī 
jauniešu izglītības kvalitātes un kompetenču attīstības nodrošināšanu. 

Viens no JSPA stratēģiskajiem mērķiem ir mazināt jauniešu bezdarbu un veicināt 
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to nodarbinātību. Lai sasniegtu šo mērķi, JSPA kopš 2015. gada īsteno Eiropas 
Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!”. Projekta mērķis – attīstīt NEET situācijā 
esošo 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. 

Līdz pārskata gadā beigām projekta “PROTI un DARI!” ietvaros bija noslēgti 
sadarbības līgumi par projekta īstenošanu ar 82 pašvaldībām, kuras projektā 
iesaistīja mērķgrupas jauniešus no vēl vismaz 30 kaimiņos esošajām pašvaldībām, 
t. i., faktiski projekts aptvēra 112 no 119 pašvaldībām (94,12 %). Pārskata gadā 
projektā “PROTI un DARI!” tika iesaistīti 626 mērķgrupas jaunieši. Kopā no projekta 
sākuma tajā līdz 2020. gada nogalei bija iesaistīti 3516 mērķgrupas jaunieši, no 
kuriem 2329 jaunieši bija sekmīgi izpildījuši tiem projektā noteikto individuālo 
pasākumu programmu. Darbam ar jauniešiem projekta ietvaros tika apmācīts 621 
mentors un 244 programmu vadītāji.  

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 tika sniegtas dažādu speciālistu konsultācijas. Projektā tika īstenotas 
neformālās mācīšanās aktivitātes, kas atbilstoši mērķgrupas jaunieša profilēšanas 
rezultātiem strukturētā un mērķtiecīgā veidā attīstīja jaunieša prasmes, veicinot 
iespējas turpināt vai uzsākt mācības, iekļauties darba tirgū vai nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projekta “PROTI un DARI!” atbalsta 
mehānisms NEET situācijā esošo jauniešu grupai bija būtisks instruments, lai 
pārvarētu COVID-19 izraisītās sociālekonomiskās sekas, jo jau ar šīs krīzes sākumu 
bija svarīgi mazināt NEET situācijā esošo jauniešu trauksmes izjūtu, sociālās 
izolētības pakāpi, veicinot sociālo iekļaušanu un prasmju attīstību, tostarp stresa 
vadību un izpratni par situāciju.  

Pēc projekta “PROTI un DARI!” noslēguma un individuālā plāna izpildes, JSPA daļu 
no jauniešiem iesaistīja programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”, tādējādi 
veicinot šo jauniešu pirmās darba pieredzes iegūšanu. 

Savukārt, lai motivētu uzņēmumus un organizācijas īstenot darba projektus, 
sniedzot iespēju jauniešiem iegūt pirmo darba pieredzi, no 2020. 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.  

Pārskata gadā 45 organizācijas (SIA, nevalstiskās organizācijas, asociācijas, 
pašvaldību iestādes) saņēma “Kvalitātes zīmi” darba projektu īstenošanai. Kopumā 
pārskata gada beigās darba projekta īstenošanu varēja nodrošināt 60 organizācijas, 
kurām piešķirta “Kvalitātes zīme” darba projektu īstenošanai. Lai informētu 
organizācijas par iespēju iesniegt darba projektus programmā “Eiropas Solidaritātes 
korpuss”, 2020. gadā tika organizēti 4 informatīvie semināri Latvijas reģionos. 



 

 

23 

9 organizācijas saņēma individuālu mentora atbalstu darba projektu pieteikumu 
izstrādē. Lai stiprinātu projektu īstenotāju kapacitāti kvalitatīvā darba projektu 
īstenošanā atbilstoši programmas vadlīnijām un labās prakses principiem, JSPA 
organizēja mācības par kvalitātes aspektiem darba projektos. Pārskata gadā 
programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros ar valsts līdzfinansējuma 
atbalstu tika radītas 90 darba vietas jauniešiem ar ierobežotām iespējām. 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS VĒRTĪBU,  TOSTARP CILVĒKTIESĪBU UN 
SOLIDARITĀTES, VEICINĀŠANA 

2020. gadā trijos programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursos 
tika iesniegti 428 projektu pieteikumi. Apzinoties Covid-19 izraisītās sekas, pārskata 
gadā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros tika rīkots Eiropas Komisijas izveidots 
papildu konkurss radošuma veicināšanai, lai sniegtu atbalstu projektu ideju 
īstenošanai, kas vērstas uz kultūras un radošuma veicināšanu stratēģisko partnerību 
ietvaros, kurā tika saņemti 22 projektu pieteikumi. JSPA četros projektu konkursos 
2020. gadā finansiālu atbalstu piešķīra 116 programmas “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektu īstenošanai, nodrošinot iespēju iesaistīties 8701 jaunietim un 
jaunatnes darbiniekam, lai uzlabotu personīgās kompetences un veicinātu darba ar 
jaunatni kvalitāti. 

Jāatzīst, ka pārskata gada projektu ietvaros dzimumu līdztiesība, vienlīdzīgas 
iespējas visiem, ES pilsoniskums, informētība par ES un demokrātiju nebija 
populārākās projektu tēmas. Lielākā daļa (52 %) no apstiprinātajiem projektiem 
veicināja jauniešu līdzdalību, 27 % projektu bija par radošumu un kultūru, 26% 
gadījumos izvirzītā tēma bija iekļaušana un vienlīdzība.  

Lai veicinātu jaunatnes darbinieku izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem, 
JSPA pārskata gadā organizēja tiešsaistes vebināru “Dzimtes dimensija darbā ar 
jauniešiem”. Latviski tika iztulkoti materiāli projektam “Jaunatne par 
cilvēktiesībām”, kurā kā partneris piedalījās JSPA, proti, “Rekomendācijas 
cilvēktiesību integrēšanai jaunatnes jomā” un “Izglītība cilvēktiesību jomā un darbs 
ar jaunatni”.  

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” trijos projektu konkursos tika 
iesniegti 213 projektu pieteikumi, no kuriem finansiālu atbalstu saņēma 113 
projekti. No apstiprinātajiem projektiem lielākā daļa bija vērsta uz kompetenču 
attīstību (37 %), iekļaušanas tēmu (36 %) un vietējās sabiedrības attīstību (31 %). 
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MONITORINGS UN ILGTERMIŅA IETEKME 

 

Lai veicinātu atbalsta aktivitāšu ietekmi ilgtermiņā, JSPA ir izstrādājusi un ik gadu 
pielieto monitoringu, tādējādi pārliecinoties par plānoto indikatoru sasniegumiem 
visos īstenotajos pasākumos, mācībās un ilgtermiņa projektos. 

Pārskata gada sākumā notika trīs “Iedvesmas personu” pasākumi Aizkrauklē, 
Pļaviņās un Engures novadā, kuros kopā piedalījās gandrīz 100 dalībnieki. Pasākumu 
mērķis bija sniegt informāciju par ES jaunatnes programmu iespējām un informēt par 
JSPA piedāvātajiem atbalsta pasākumiem. Veicot aptauju pusgadu pēc pasākuma 
norises, vismaz puse no respondentiem minēja, ka pēc pasākuma bija piedalījušies 
kādā JSPA organizētā pasākumā vai mācībās, un aptuveni 30 % bija piedalījušies kādā 
projekta aktivitātē vai iesnieguši projekta pieteikumu.  

Pārskata gadā notika arī divas “Projektu darbnīcas” iekļaujošu projektu izstrādei 
programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kurās kopā piedalījās 51 dalībnieks. 
Kopējie mācību rezultāti bija veiksmīgi – dalībnieki ieguva informāciju par programmu, 
attīstīja iekļaujošu projektu veidošanas prasmes u. c. Pavasarī notikušajā “Projektu 
darbnīcu” mācību pasākumā no 16 respondentiem 6 bija iesnieguši projektu 
pieteikumus, 3 no tiem aprīlī un 3 – oktobrī, bet augustā notikušajā “Projektu 
darbnīcu” mācību pasākumā 8 no 15 respondentiem bija iesnieguši projektu 
pieteikumus oktobrī, daži pat vairāk nekā vienu. Visi dalībnieki norādīja, ka turpinās 
iesniegt projektus arī citos termiņos. 

“Jaunatnes politikas valsts programmas” mācību “Starpnovadu un starpinstitūciju 
sadarbības mācības” ietvaros, kas 2020. gadā notika trīs reizes, pēc mācībām veiktā 
aptauja uzrādīja ļoti labus rezultātus. Gandrīz visi aptaujas respondenti norādīja, ka ir 
izstrādājuši projekta pieteikumu. 

Mācībās par kvalitātes aspektiem darba projektos piedalījās 17 dalībnieki. Visi 
respondenti (13) pēc darba projektu mācībām norādīja, ka pielieto iegūtās zināšanas.  

 

Pēc solidaritātes projektu darbnīcas, kurā piedalījās 10 dalībnieku pāri, atbildes 
aptaujā sniedza 7 komandas, no kurām 5 norādīja, ka ir iesniegušas solidaritātes 
projektus.  

Iepriekš nav tikusi pievērsta pastiprināta uzmanība programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” otrās pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības” starptautiskajām 
jauniešu iniciatīvām, taču pēc “Stratēģiskās partnerības projekti. Starptautiskas 
jauniešu iniciatīvas” mācībām, kurās piedalījās 26 dalībnieki, 9 no 14 aptaujas 
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respondentiem norādīja, ka ir iesnieguši projekta pieteikumus JSPA. 

Pēc “Brīvprātīgā darba un darba iebraukšanas un vidustermiņa mācībām” 35 
respondenti norādīja, ka ir īstenojuši savas iniciatīvas, taču 20,5 % dalībnieku minēja, 
ka nav īstenojuši savu projektu iniciatīvas, jo to ietekmējusi pandēmija.  

Lai nodrošinātu projektu kvalitāti ES programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros, arī 2020. 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 profesionāls, atbildīgs un godprātīgs personāls, kas ir ieinteresēts JSPA kopējo mērķu 
sasniegšanā. 

Pārskata gadā JSPA bija 44 amata vietas (no tām 28 valsts civildienesta ierēdņa 
amata vietas un 16 darbinieka amata vietas). 2020. gada nogalē JSPA strādāja 42 
darbinieki. JSPA 2020. gada beigās 85,71 % darbinieku bija sievietes, bet 14,29 % – 
vīrieši. JSPA darbinieku vidējais vecums bija 40 gadi. 

Sadalījumā pa vecuma grupām būtisks īpatsvars bija vecuma grupai no 35 līdz 44 
gadiem – 50 % no kopējā JSPA darbinieku skaita. Nākamā visvairāk pārstāvētā vecuma 
grupa bija no 26 līdz 34 gadiem – 30,95 % darbinieku. Vecuma grupā no 45 līdz 54 
gadiem – 9,53 % darbinieku, savukārt vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem – 9,52 % 
darbinieku. 

Pārskata gadā JSPA darba tiesiskās attiecības uzsāka ar 2 darbiniekiem un darba 
tiesiskās attiecības izbeidza ar 5 darbiniekiem. 2020. gadā JSPA valsts civildienesta 
ierēdņa amatā tika iecelti 5 valsts civildienesta ierēdņi. JSPA no valsts civildienesta 
ierēdņa amata tika atbrīvoti 4 valsts civildienesta ierēdņi. 

Pārskata gadā augstākā izglītība bija visiem JSPA darbiniekiem. No visiem JSPA 
darbiniekiem maģistra grāds bija 50 %, bakalaura grāds – 47,62 % un doktora grāds bija 
2,38 %. 

 

Pārskata gadā 7,14 % JSPA darbinieki bija nostrādājuši vairāk nekā 10 gadus, 19,05 % 
JSPA darbinieki bija nostrādājuši no 6 līdz 10 gadiem, 59,52 % JSPA darbinieki bija 
nostrādājuši no 1 gada līdz 5 gadiem, savukārt 14,29 % JSPA darbinieki bija nostrādājuši 
mazāk par 1 gadu. 

JSPA mērķis ir saglabāt personāla augsto kvalifikācijas līmeni. Tādēļ JSPA personāls 
profesionālās zināšanas ieguva, piedaloties Valsts administrācijas skolas organizētajos 
kursos, kā arī citu valsts pārvaldes iestāžu un juridisko personu organizētajos kursos un 
semināros, tāpat arī piedaloties Eiropas Komisijas rīkotajās starptautiskajās un valsts 
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 2020. 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 pārskata gadā īstenoja 
vienotu, mērķtiecīgu JSPA komunikāciju: 

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

• nodrošinot abpusēju informācijas plūsmu, sagatavojot atbildes uz masu 
mediju, iestāžu 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 īstenotajām programmām un aktivitātēm, pastāvīgi 
informējot masu medijus par JSPA aktualitātēm (relīzes, intervijas u. tml.), projektu 
dalībnieku pieredzi u. c. jomas tēmām. Pārskata gada ietvaros tika sagatavotas 18 
preses relīzes, medijos ievietotas 1057 publikācijas vai sižeti par JSPA un tās 
īstenotajām programmām, to dalībnieku pieredzi. 

Šajā laikā tika uzturēta un regulāri atjaunota informācija JSPA administrētajās 
tīmekļa vietnēs – www.jaunatne.gov.lv ar kopējo skatījumu skaitu 289 040 un 63 164 
jauniem lietotājiem; www.“eTwinning”.lv ar kopējo skatījumu skaitu 70 366 un 21 942 
jauniem lietotājiem; tīmekļa vietnē, kurā JSPA daļēji administrē informāciju: 
www.erasmuspluss.lv ar kopējo skatījumu skaitu 26 661 un 8 801 jauniem lietotājiem.  

JSPA pārskata gadā attīstīja daudzveidīgu tiešo komunikāciju ar auditoriju sociālo 
tīklu platformās. JSPA uzturēto sociālo tīklu platformu profilu skaits pārskata gadā auga 
līdz 13 sociālo tīklu profiliem, kuros tiek uzturēta informācija (no tiem 11 sociālo tīklu 
profilu saturs tiek administrēts). JSPA uzturēja komunikāciju sociālo tīklu platformās 
“Facebook”, “Twitter”, “Instagram” un “Youtube”, kā arī uzsāka komunikāciju “TikTok” 
platformā un uzsāka raidierakstu translāciju raidierakstu (podkastu) platformās 
“Spotify”, “Anchor” u. c. 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. Kopējais JSPA administrēto sociālo tīklu platformu sekotāju skaits 
pārsniedza 18 000 sekotājus (neiekļaujot daļēji administrēto kanālu sekotājus). JSPA 
administrētie (tostarp daļēji administrētie) kanāli: 

•  www.facebook.com: @jaunatne, @Erasmus+ Latvija, @eTwinninglv, 
@Eurodesk; 

• www.twitter.com: @Jaunatne, @erasmusplusLV, @“eTwinning”; 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.etwinning.lv/
http://www/
http://www/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
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• www.instagram.com: @jspa_latvija; @Eurodesk_latvia; 

• www.youtube.com: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 
“eTwinning”. 

• www.TikTok.com: @iesaisti_es  

• raidierakstu (podkastu) platformas (Spotify, Anchor u. c.) @Jaunam būt . 

Gada ietvaros JSPA “Facebook” lapas sekotāju skaits pieauga par 971 sekotāju, 
sasniedzot 7600 sekotāju skaitu. Platformas “Instagram” JSPA lapā šī gada laikā 
sekotāju skaits pieauga par 116 sekotājiem, sasniedzot 2404 sekotājus, un tika ievietoti 
vairāk nekā 220 ieraksti un materiāli. 

Sociālo tīklu platformā “Twitter” sekotāju skaits tika uzturēts vairāk nekā 2600 
sekotāju kopskaitā. Platformā “Youtube” tika sasniegti 170 kanāla sekotāji, izveidoti un 
ievietoti 47 video, tostarp vebināru, pieredzes stāstu un aktuālu pasākumu 
videomateriāli. 

Eiropas jaunatnes informācijas tīklam “Eurodesk” tika uzturētas atsevišķas 
“Facebook” un “Instagram” lapas, kur sniegta plašāka informācija par daudzveidīgām 
jauniešu iespējām ES programmu, iniciatīvu ietvaros u. tml. “Eurodesk” sekotāju skaits 
gada laikā “Facebook” palielinājās par 106 sekotājiem, sasniedzot 1081 sekotāju. 
“Eurodesk” sekotāju kopskaits – 488 sekotāji – “Instagram” platformā palika 
nemainīgs. 

JSPA uzturēja un aktualizēja informāciju arī sociālo tīklu platformās, kurās 
informāciju administrē JSPA un Valsts izglītības un attīstības aģentūra (turpmāk tekstā 
- VIAA). Šīs kopēji administrētās “Facebook” lapas (Erasmuspluss) sekotāju skaits 
2020. gadā auga par 784 sekotājiem, pārsniedzot 4000 sekotājus, savukārt “Twitter” 
sekotāju skaits palika nemainīgs, proti, vairāk nekā 1000 sekotāju. Šajos kanālos 
vienkopus tika publicēta informācija par programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, 
“Eurodesk”, kā arī “eTwinning”, tostarp par aktualitātēm, semināru informāciju, 
statistiku, labās prakses piemēriem, u. c. informācija. 

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību mērķauditorijai, kā arī popularizētu JSPA 
īstenoto programmu piedāvātās iespējas, JSPA pārskata gadā izstrādāja 13 dažādus 
informatīvos un metodiskos materiālus drukātā formātā projektu īstenotājiem, 
jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem, tostarp metodisko materiālu par 
darbu ar jaunatni pašvaldībās. Pārskata gadā programmu projektu rezultātu 
izplatīšanas nolūkā JSPA izstrādāja tiešsaistes mācību materiālu par projektu rezultātu 
izplatīšanu medijos un darbu ar žurnālistiem. 

Pārskata gadā tika īstenoti vairāki pasākumi, kā arī JSPA piedalījās trešo pušu 
organizētajos pasākumos, tostarp organizēja diskusiju festivāla “Lampa” ietvaros, kas 
pulcēja 740 interesentu auditoriju, kā arī piedalījās informatīvos pasākumos, 
informējot par jauniešu iespējām, kas pulcēja vairāk nekā 1400 interesentus.  

2020. gads bija arī programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” plānošanas perioda noslēdzošais gads, tādēļ tika īstenotas 
vairākas aktivitātes, apkopojot programmu iepriekšējā perioda rezultātus un pieredzes 
stāstus. Pārskata gada nogalē tika plānots konkurss un noslēguma pasākums. 
Pasākums saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem tika pārcelts uz 2021. gada sākumu, 
savukārt konkurss tika realizēts 2020. gada nogalē JSPA sociālo tīklu kanālos. Tāpat 
projektu īstenotāji pārskata gada nogalē saņēma gada plānotāju ar apkopojošu 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2014.–2020. gada projektu rezultātu 
informāciju.  

http://www.instagram.com/
http://www.youtube.com/
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JSPA īstenotās sabiedrības aptaujas ietvaros respondentu sniegtās atbildes liecina 
par to, ka lielākā daļa respondentu (24,1 %) informāciju ieguvuši tīmekļa vietnē 
www.jaunatne.gov.lv. Mazliet mazāks skaits (17,7 %) – JSPA mācību ietvaros, tad seko 
JSPA sociālo tīklu ieraksti (16,8 %) un klātienes/neklātienes konsultācijas (15,4 %). 
Gandrīz vienāds respondentu skaits atzina, ka izmanto informatīvos materiālus 
(11,4 %) un JSPA vebinārus, kā arī citus aģentūras materiālus, kas pieejami “YouTube” 
kanālā (11 %). Neliels skaits respondentu izmantojuši mediju informāciju, rakstus 
laikrakstos, kā arī citus informācijas avotus. 

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 150 atbildes uz mediju un sabiedrības jautājumiem tīmekļa vietnēs, 
sociālajos tīklos vai pēc mediju pārstāvju pieprasījuma. Tāpat 2020. gadā JSPA 
turpināja īstenot konsultāciju sniegšanu e-pastā, telefoniski vai klātienē. 

 

SABIEDRĪBAS VIEDOKLIS 

Lai nodrošinātu uz sabiedrību orientētu pakalpojumu sniegšanu, JSPA 
turpināja veikt mērķauditorijas apmierinātības pētījumu. Mērķauditorijas 
vērtējums tiek izmantots, plānojot JSPA sniegto pakalpojumu, tostarp 
konsultāciju, pilnveidošanu. 

Sabiedrības vērtējums tika noskaidrots, 2020. gada nogalē īstenojot ikgadējo 
aptauju, kuru tiešsaistē aizpildīja 210 respondenti, kas ir par 74 respondentiem 
vairāk nekā 2019. gadā. 172 no respondentiem bija sievietes, savukārt 38 – 
vīrieši. Vidējais respondentu vecums – 38 gadi. 

Vairākums respondentu jeb 89 % sadarbību ar JSPA pārskata gadā vērtējuši 
kā “labu” vai “ļoti labu”, 7 % sadarbību vērtējuši “vidēji”, kopā veidojot 96 % 
apmierinošu vērtējumu. Tikai seši cilvēki (4 %) sadarbību ir vērtējuši kā “sliktu” 
vai “ļoti sliktu”. Respondentiem, kas sadarbojušies ar JSPA, tika lūgts novērtēt 
aģentūras programmas un aktivitātes, kas to ietvaros īstenotas. Ar vērtējumu 
“labi” un “ļoti labi” atzīmētas 99 % no visām programmās un projektos 
piedāvātajām aktivitātēm. 

 

Kā izaicinājums sadarbībai minēts Covid-19 pirmais vilnis, kas radījis 
apjukumu. Apkopojot respondentu atbildes par atbalsta pasākumiem, kurus 
vēlētos no JSPA saņemt turpmāk, lielākā daļa norādīja, ka jau tiek saņemts 
vēlamais atbalsts un tas ir labā līmenī.  

http://www.jaunatne.gov.lv/
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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 piedāvātās programmas un aktivitātes. Sabiedrības aptauja ir 
publicēta un pieejama JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv. Tīmekļa vietnē 
ir publicēta un sabiedrībai pieejama informācija arī par iepriekšējos periodos 
veiktajām 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 Konsultatīvajā padomē, 
kā arī tika turpināta sadarbības attīstība 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 lai 
izveidotu ciešu sadarbības tīklu. Tā kā JSPA mērķauditorija ir jaunieši, tad bija 
būtiska sadarbība 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 un organizēja mācības dažādos Latvijas novados. 

http://www.jaunatne.gov/
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PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 

JSPA plāni 2021. gadam 

 

2021. gadā JSPA darbība tiks īstenota atbilstoši JSPA finanšu instrumentiem 
Jaunatnes pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam, kā arī “Jaunatnes politikas 
valsts programmā” 2021.–2023. gadam noteiktajiem mērķiem un tiem 
atbilstošiem rezultatīviem rādītājiem.  

2021. 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. 

2021. gadā JSPA aktīvi līdzdarbosies pie Jaunatnes politikas pamatnostādņu 
2021.–2027. gadam izstrādes, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas “Jaunatnes 
politikas valsts programmas” rīcības plāna 2021.–2023. gadam izstrādes. 
2021. gadā būtisks būs darbs pie programmas “Erasmus+” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” 2021.–2027. gadam ieviešanas. Tiks organizēti 
programmu projektu pieteikumu konkursi, kā arī īstenots īpašs individuālais 
darbs ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem programmu 
“Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros. 

2021. gadā tiks organizēti “Jaunatnes politikas valsts programmas” projektu 
konkursi jaunatnes organizācijām, tostarp valsts mēroga jaunatnes 
organizācijām, kapacitātes stiprināšanai un jauniešu līdzdalības nodrošināšanai 
un sociālai iekļaušanai, kā arī pašvaldībām, lai atbalstītu jaunatnes politikas 
attīstību vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni 
sistēmas izveidi vai pilnveidi pašvaldībās, īpaši šādās jomās: jauniešu ar 
ierobežotām iespējām iekļaušana, izglītojamo pašpārvalžu attīstība pašvaldībā 
un sadarbība ar jaunatnes organizācijām. Lai sniegtu atbalstu jauniešiem 
emocionāli grūtā periodā, kā arī nepieļautu jauniešu NEET situācijā skaita 
palielināšanos, tiks organizēts projektu konkurss Covid-19 pandēmijas seku 
mazināšanai.  

Tāpat, lai sniegtu atbalstu jauniešiem NEET situācijā, projektā “PROTI UN 
DARI!” 2021. gada ietvaros plānots iesaistīt līdz 500 jauniešus. 

Lai atbalstītu projektu iesniedzējus, JSPA plāno organizēt dažādus atbalsta 
pasākumus un mācības, kā arī sniegt individuālas konsultācijas. 

2021. gadā tiks izstrādātas un piedāvātas iespējas pedagogu profesionālajai 
pilnveidei, īpaši uzsverot profesionālo pilnveidi tiešsaistē, izmantojot 
profesionālās pilnveides vebinārus un tiešsaistes kursus par dažādām tēmām. 
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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” JSPA projektu nodrošināšanai – finanšu 
saistības pret EK; 

• apakšprogrammas “Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” 2021.–2027. gadam” JSPA projektu nodrošināšanai – finanšu 
saistības pret EK; 

• apakšprogrammas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanas 
nodrošināšanai – finanšu saistības pret EK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Direktore                           (paraksts*)                       D.Sproģe, (datums*) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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1. PIEL IK UM S.  JSPA 2020. GADA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS 

 

  
 

 Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(izpilde pēc 
uzkrāšanas principa) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 
likumā 

Izpilde pēc 
uzkrāšanas 

principa 

1. 
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

6 974 218 8 602 883 6 590 630 

1.1. Dotācijas 3 025 964 2 694 541 2 677 113 

1.2. Pārējie finanšu ieņēmumi 1 782 0 17 407 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 3 946 472 5 881 947 3 896 110 

1.4. 

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

0 26 395 0 

2. Izdevumi (kopā) 6 931 552 10 901 068 6 252 876 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 6 899 895 10 851 068 6 223 748 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 132 044 3 413 414 1 694 063 

2.1.2. 
Subsīdijas, dotācijas un 
sociālie pabalsti 

2 291 396 5 093 480 3 128 456 

2.1.3. 
Kārtējie maksājumi Eiropas 
Kopienas budžetā un 
starptautiskā sadarbība 

19 301 949 0 

2.1.4. 
Uzturēšanas izdevumu 
transferti 

2 476 436 2 042 225 1 401 229 

2.2 
Pārējie izdevumi, kas veidojas 
pēc uzkrāšanas principa 

11 913 0 10 447 

2.3. Kapitālie izdevumi 19 744 50 000 18 681 

2.4 
Finansēšana. Ārvalstu finanšu 
palīdzības naudas līdzekļu 
atlikuma palielinājums 

42 666 -2 298 185 337 754 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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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