
Skaidrojums par institūciju vai fizisku personu atbilstības kritērijiem dalībai 

JSPA konsultatīvajā padomē 

 

Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – JSPA) sniedz 

skaidrojumu par organizāciju, neformālo grupu, pašvaldību, valsts vai pašvaldības 

iestāžu (turpmāk – institūcijas) vai fizisku personu atbilstību JSPA konsultatīvās 

padomes nolikuma  (turpmāk – Nolikums) 10. punkta prasībām. 

Saskaņā ar Nolikuma 10. punktu, JSPA konsultatīvajā padomē savu darbību var pieteikt 

arī institūcija vai fiziska persona, kas atbilst vismaz diviem no šādiem atbilstības 

kritērijiem: 

10.1. tās darbība saistīta ar JSPA darbību regulējošo dokumentu izvirzītajām 

prioritātēm; 

10.2. tās darbība ir saistīta ar jaunatnes jomu un tā: 

10.2.1. pārstāv vismaz 100 jauniešu intereses; 

10.2.2. pēdējo 3 gadu laikā ir īstenojusi vai joprojām īsteno vismaz vienu 

projektu katrā no JSPA administrētajām programmām: “Erasmus+”, 

“Eiropas Solidaritātes korpuss” un  jaunatnes politikas valsts programmā; 

10.2.3. pēdējo trīs gadu laikā ir piedalījusies vismaz vienās JSPA organizētajās 

mācībās; 

10.3. tā ir pašvaldība vai tās iestāde, kas: 

10.3.1. savā pašvaldībā aktīvi īsteno jaunatnes politiku; 

10.3.2. savā pašvaldībā īsteno projektus vismaz vienas JSPA administrētās 

programmas vai projekta ietvaros; 

10.3.3. pēdējo trīs gadu laikā ir piedalījusies vismaz vienās JSPA organizētajās 

mācībās. 

1. Nolikuma 10.1. un 10.2.apakšpunkta skaidrojums. 

Lai pretendētu uz dalību JSPA konsultatīvajā padomē, institūcijai vai fiziskai personai 

saskaņā ar Nolikuma 10.1 un 10.2. apakšpunktiem ir jābūt saistītai ar JSPA darbību 

regulējošo dokumentu izvirzītajām prioritātēm un jaunatnes jomu. Ar JSPA darbību 

regulējošajiem dokumentiem un izvirzītajām prioritātēm var iepazīties JSPA mājaslapā 

(sadaļās “Dokumenti” https://jaunatne.gov.lv/dokumenti/ un “Par aģentūru” 

https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/ ). Savukārt jaunatnes joma skaidrojama kā joma, 

kurā notiek darbs ar jaunatni. Jaunatnes likuma izpratnē darbs ar jaunatni ir uz 

jauniešiem orientēts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jaunatnes 

politikas īstenošanu, jauniešu vērtīborientācijas veidošanos un vispārcilvēcisko vērtību 

nostiprināšanos. 

2. Nolikuma 10.2.1 apakšpunkta skaidrojums. 

Institūcijai vai fiziskai personai, lai pretendētu uz dalību JSPA Konsultatīvajā padomē, 

ir jāpārstāv vismaz 100 jauniešu intereses. Tas nozīmē, ka, piemēram, institūcijā kā 

dalībnieki vai brīvprātīgie darbojas vismaz 100 jaunieši vai arī institūcijas statūtos vai 

nolikumā minētie ar jaunatni saistītie darbības mērķi ir vērsti uz kādu noteiktu un 

izmērāmu mērķagrupu, kas konkrētajā teritorijā ir vismaz 100 jaunieši. Piemēram, 

biedrība, kas darbojas noteiktā pašvaldībā ar mērķi veicināt darba ar jaunatni kvalitāti 

un piedāvāt jauniešiem kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu konkrētajā pašvaldībā vai 

reģionā, pārstāv to jauniešu intereses, kas darbojas biedrībā kā biedri un brīvprātīgie, 

kā arī to jauniešu intereses, kas dzīvo attiecīgajā pašvaldībā vai reģionā. 

3. Nolikuma 10.2.2. apakšpunkta skaidrojums. 

Institūcija vai fiziska persona pēdējo trīs gadu laikā ir īstenojusi vai joprojām īsteno 

vismaz vienu projektu katrā no JSPA administrētajām programmām: “Erasmus+”, 

“Eiropas Solidaritātes korpuss” un Jaunatnes politikas valsts programmā. Par Nolikuma 

https://jaunatne.gov.lv/dokumenti/
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/


10.2.2. apakšpunkta prasībām atbilstošām tiek atzītas arī tās organizācijas, kurās kā 

dalīborganizācijas apvienojušās organizācijas, kas pēdējo 3 gadu laikā ir realizējušas 

projektus visās trīs iepriekš minētajās programmās un ir iegūta 

dalīborganizācijas/dalīborganizāciju piekrišana pretendēšanai uz JSPA konsultatīvo 

padomi.  

4. Nolikuma 10.2.3. apakšpunkta skaidrojums. 
 Institūcija vai fiziska persona pēdējo trīs gadu laikā ir piedalījusies vismaz vienās JSPA 

organizētajās mācībās.  

Ar jēdzienu “JSPA organizētās mācības” saprot tādas JSPA organizētās mācības kā 

projektu darbnīcas, konferences, tiešsaistes mācības un vebināri, JSPA organizētās vai 

atbalstītās starptautiskās mācības u.tml., mācības par jaunatnes jomu, atbalstu, 

programmu iespējām, programmās minētajām prioritātēm utt. 

5. Nolikuma 10.3.1.apakšpunkta skaidrojums. 
Pašvaldība vai tās iestāde savā pašvaldībā aktīvi īsteno jaunatnes politiku. Tas nozīmē, 

ka pretendentam ir jāvar uzskaitīt aktivitātes, kas norāda uz aktīvu jaunatnes politikas 

īstenošanu, piemēram, pašvaldības plānošanas dokumenti, iestādes vai darbinieki, kam 

pienākumos ietilpst jaunatnes politikas īstenošana, dalība dažādos jaunatnes projektos 

utt. 

6. Nolikuma 10.3.2. apakšpunkta skaidrojums. 
Pašvaldība vai tās iestāde savā pašvaldībā īsteno projektus vismaz vienas JSPA 

administrētās programmas vai projekta ietvaros. Tas nozīmē, ka pašvaldībai ir jāuzrāda 

sava vai tās pakļautībā esošās iestādes pieredze, realizējot projektu kādā no iepriekš 

minētajām programmām, vai arī dalība kādā no JSPA projektiem, piemēram, projektā 

darba ar jaunatni stratēģiskas plānošanas atbalstam pašvaldībās “Europa Goes Local”. 

7. Nolikuma 10.3.3. apakšpunkta skaidrojums. 
Prasība: pēdējo trīs gadu laikā pašvaldība ir piedalījusies vismaz vienās JSPA 

organizētajās mācībās skaidrojums tāds pats kā Nolikuma 10.2.2. apakšpunktam (skat. 

3.punktu). 

 

 

 

 

 

 

 

 


