
Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, 
to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības 

veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā

Rīga, 19.08.2021.



Atklātā projektu konkursa pamats

 Jaunatnes likuma 6. panta pirmā daļa un 
12. panta otrā daļa. 

 Jaunatnes politikas valsts programmā 2021.-2023. gadam 
noteiktie pasākumi Nr. 2.1. un Nr. 2.2.2.  

 Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumiem 
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”



Atklātā projektu konkursa mērķis

Nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, 
kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, 
lai sekmētu Jaunatnes politikas valsts programmā 

2021.-2023. gadam rīcības virzienos noteikto 
pasākumu īstenošanu un sasniegtu pasākumos 

noteiktos obligātos rezultatīvos rādītājus.



Konkursa nosacījumi 

Projekta iesniedzējs: jaunatnes organizācija, kura atbilst:
Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā un 12. panta otrajā daļā
noteiktajam,
kurai nav piešķirts finansējums konkursa “Atbalsts jaunatnes
organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un
starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros.

Projekta maksimālā summa: EUR 7000,00.

Projekta iesniegšanas termiņš: 2021. gada 30. augusts.

Projekta īstenošana: no 2021. gada 4. oktobra līdz 2022. gada
2. septembrim.

Atbalstāmo projektu skaits: līdz 6.

Projektu skaits vienam projektu iesniedzējam: 1.



Attīstīt jauniešu pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprinātu 
piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu:

 kvalitatīvi: jauniešu iesaiste jautājumu risināšanā;

 kvantitatīvi: vismaz 200 jauniešu projektā. 

Sekmēt jauniešu, tajā skaitā lauku jauniešu un jauniešu ar 
ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko un politisko 

līdzdalību, tajā skaitā iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu 
domju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā, kā arī 

brīvprātīgā darba veikšanā: 
 kvalitatīvi: jauniešu līdzdalība organizācijas pamatdarbībā;
 kvantitatīvi: organizācijas biedru skaita pieaugums par 5%. 

Prioritārie virzieni un projektā 
sasniedzamie rezultāti 



Aktivitātes, kas vērtas uz konkursa mērķa, prioritāro virzienu 
un rezultātu sasniegšanu: 

jauniešu iniciatīvas un līdzdalība lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē 
(iesaistot jauniešus no lauku reģioniem un jauniešus ar ierobežotām iespējām); 

sadarbības aktivitātes ar Latvijas pašvaldībām 
(mobilais darbs ar jaunatni un digitālais darbs ar jaunatni); 

jauniešiem pieejamas, atbalstošas un iekļaujošas vides veidošanas aktivitātes; 
brīvprātīgā darba un ilgtspējīgas sistēmas ieviešanas un pilnveidošanas 

aktivitātes.

Aktivitātes, kas vērstas uz projekta īstenotāja darbības 
nodrošināšanu: 

projekta administrēšana; 
dalība starptautiskos un vietējos tīklos; 

darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču uzlabošana. 

Projektā atbalstāmās aktivitātes



Projektu īstenošanas nosacījumi

Projekta aktivitātes var īstenot, tikai ievērojot valstī, pašvaldībās 
noteiktos normatīvos aktus par Covid-19 pandēmijas 
ierobežošanu un noteiktajiem epidemioloģiskajiem 

noteikumiem. 

Sekot informācijai tīmekļa vietnē: 
https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-
rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi.  

MK 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai


Konkursā 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 ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko 
adresi: 90001825883 vai JSPA elektronisko pasta adresi: 

info@jaunatne.gov.lv. 

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš: 
2021. gada 30. augusts plkst. 23:59. 



Projekta iesnieguma veidlapa



Projektu iesniedzēju un iesniegumu 
vērtēšanas kārtība

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji ir pieejami konkursa 
nolikuma 3. pielikumā. 

Atbilstības vērtēšana –
neprecizējamie un precizējamie atbilstības vērtēšanas kritēriji. 

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

Projektu iesniegumus sarindo sarakstā prioritārā secībā atbilstoši 
vērtēšanas procesā iegūtajiem punktiem. 



Svarīgi kvalitatīvie un 
kvantitatīvie rādītāji 

Projekta iesnieguma kvalitātes vērtējumā papildus 5 punktus
iespējams iegūt, ja: 

projekta ietvaros plānotais sasniedzamo jauniešu skaits vismaz 
par 20% pārsniedz nolikuma 6.1.2. apakšpunktā noteikto obligāto 

minimālo kvantitatīvo rādītāju;
projekta ietvaros plānots iesaistīt vismaz 20% jauniešus ar 

ierobežotām iespējām no projektā kopējā plānotā jauniešu skaita;
aktivitātes ir plānots nodrošināt sadarbībā ar Latvijas 

pašvaldībām un projekta iesniegumā sadarbība ir atbilstoši 
raksturota un pamatota.



Projektā attiecināmās izmaksas

Projekta izmaksas aktivitātēm, kas vērtas uz projekta īstenotāja 
darbības nodrošināšanu, ir attiecināmas ne vairāk kā 30% apmērā 

no projekta kopējām apstiprinātajām izmaksām!  

1. Personāla atlīdzības izmaksas. 
2. Transporta izmaksas. 
3. Sakaru pakalpojumu izmaksas. 
4. Telpu un materiāltehnisko līdzekļu nomas izmaksas. 
5. Kancelejas un biroja preču izmaksas. 
6. Publicitātes izmaksas. 
7. Ar projekta īstenošanu un līguma prasību izpildi saistītās izmaksas. 
8. Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas. 
9. Projekta īstenošanai nepieciešamā inventāra izmaksas. 
10.Amortizācijas izmaksas. 
11.Pievienotās vērtības nodoklis, ja tas netiek atgūts. 
12.Starptautisko ekspertu piesaistīšanas izmaksas. 
13.Ar dalību starptautiskajos tīklos saistītās izmaksas. 



Projekta budžeta tāmes veidlapa



Projekta izmaksas

Izmaksas ir attiecināmas, ja tās: 
radušās izmaksu attiecināmības periodā, kas norādīts līgumā;
saistītas ar projekta mērķi un atbalstāmajām aktivitātēm un ir 

paredzētas apstiprinātā projekta budžetā;
izlietotas vienīgi projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai;

saprātīgas un atbilstošas pareizas finanšu pārvaldības principiem 
(īpaši attiecībā uz izdevīgumu, izmaksu lietderību un atbilstošas 

vidējām tirgus cenām);
faktiski apmaksātas līdz projekta pārskata iesniegšanai aģentūrā 

(izņemot ieguldījumus natūrā) un iekļautas projekta pārskatos;
uzskatītas projekta īstenotāja grāmatvedības reģistros, 

identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, pārbaudāmas un 
pamatotas ar attaisnojuma dokumentiem.

Visus maksājumus veikt no projekta konta Valsts kasē un visos projekta 
attaisnojuma dokumentos (līgumos, rēķinos, pavadzīmēs u.c.) norādīt 

līguma numuru vai projekta nosaukumu. 



Paldies!

Lai izdodas!     

Jānis Drigins
Tālr.: 67356253

E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv  

Elvīra Fiļa 
Tālr.: 67356282

E-pasts: elvira.fila@jaunatne.gov.lv 


