
Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar 
ierobežotām iespējām iekļaušanai 

sabiedrībā

Rīga, 08.03.2022.



Atklātā projektu konkursa pamats

Jaunatnes likuma 6. un 12. pants.

Jaunatnes politikas valsts programmā 
2022.-2024. gadam noteiktie pasākumi 

Nr. 2.2. un Nr. 2.2.2.

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

finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un 
līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un 

sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes 
organizāciju darbības atbalstam”.



Atklātā projektu konkursa mērķis 
un tiešā mērķa grupa

Nodrošināt atbalstu iniciatīvām un aktivitāšu 
īstenošanai, lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām 

iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmētu to aktīvo 
pilsonisko un politisko līdzdalību. 

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši un jaunieši ar 
ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, 

īpaši tie, kas līdz šim nav bijuši aktīvi iesaistīti darbā ar 
jaunatni.



Jaunieši ar ierobežotām iespējām

• Jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti.
• Jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības.
• Jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems dzīves līmenis,

maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki,
parādnieki).

• Jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās
minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā).

• Jaunieši ar veselības problēmām (kuriem ir hroniskās
saslimšanas, smagas saslimšanas vai psihiatriski traucējumi).

• Jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi (kuri saskaras ar vecuma,
dzimuma, etniskās piederības, seksuālās orientācijas, invaliditātes
saistītu diskrimināciju, kam ir anti-sociāla vai riskanta uzvedība,
vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie ieslodzītie, vielu un procesu
atkarīgie).

• Jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši no ļoti attāliem
lauku reģioniem, jaunieši, kuriem ir ierobežotas pakalpojumu
iespējas).



Projektā atbalstāmas klātienes un tiešsaistes aktivitātes, kas:

• sniedz iespēju noskaidrot jauniešu ar ierobežotām iespējām intereses,
identificēt un mazināt šķēršļus šo jauniešu aktīvai iesaistei pilsoniskā
sabiedrībā;

• rada jauniešiem ar ierobežotām iespējām emocionāli pieejamu, atbalstošu,
iekļaujošu vidi un labvēlīgus apstākļus jauniešu diskusijām un socializācijas
aktivitātēm;

• veicina jauniešu ar ierobežotām iespējām integrēšanos citu jauniešu vidū;

• vērstas uz jauniešu, jo īpaši jauniešu ar ierobežotām iespējām, medijpratības
prasmju attīstību, tajā skaitā informācijas meklēšanas, analīzes,
salīdzināšanas, kritiskās domāšanas iemaņu attīstīšanu;

• vērstas uz jauniešu iesaisti informācijas satura izstrādē un izplatīšanā
plašākam jauniešu lokam, ar mērķi veicināt jauniešu, jo īpaši jauniešu ar
ierobežotām iespējām, līdzdalību un iesaisti darba ar jaunatni aktivitātēs.

Norādītās aktivitātes projekta īstenotājs organizē, izmantojot neformālās
izglītības pieeju dažādos formātos, piemēram, mācības, semināri, forumi,
konferences, āra dzīves aktivitātes, digitālie risinājumi, ekspertu
piesaiste, labās prakses apmaiņa, jaunatnes dialogs, diskusijas ar
lēmumpieņēmējiem u.c.

Projektā atbalstāmās aktivitātes



Projekta īstenošanas nosacījumi

Projekta aktivitātes var īstenot ievērojot valstī un pašvaldībās noteiktos 
normatīvos aktus par Covid-19 izplatības mazināšanai paredzētiem 

epidemioloģiskajiem noteikumiem.

Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai". 

Informācija JSPA tīmekļa vietnē: https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/covid-
19/aktualie-noteikumi-darba-ar-jaunatni-no-1-marta/.

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

pasakumi.  

https://likumi.lv/ta/id/326513
https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/covid-19/aktualie-noteikumi-darba-ar-jaunatni-no-1-marta/
https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi


Konkursa nosacījumi I  

Projekta iesniedzējs: biedrība vai nodibinājums, kas atbilst
Jaunatnes likuma 12. panta trešajā daļā noteiktajam.

Konkursa divas daļas: 
1.atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai
sabiedrībā, to līdzdalības veicināšanai reģionālā vai nacionālā līmenī
(vismaz divi plānošanas reģioni);

2.atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai
sabiedrībā, to līdzdalības veicināšanai vietējā līmenī (viens
plānošanas reģions).

Projekta maksimālā summa:
1.Reģionālais vai nacionālais līmenis: līdz 15000,00 EUR.
2.Vietējais līmenis: līdz 7000,00 EUR.



Konkursa nosacījumi II  

Projekta iesniegšanas termiņš:
2022. gada 28. marta plkst. 23:59.

Projekta īstenošana:
no 2022. gada 20. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Atbalstāmo projektu skaits: līdz 25.

Projektu skaits vienam projektu iesniedzējam: 1.

Viens projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta
iesniegumu konkursa ietvaros un pretendēt uz vienu no projektam
paredzēto maksimāli pieejamo finansējuma apmēru!



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 iesniegšanas termiņš:
2022. gada 28. marta plkst. 23:59.



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! 

Nolikums un tā pielikumi ir pieejami JSPA tīmekļa vietnē -
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-

projekti/valsts-programma/atbalsts-iniciativam-jauniesu-ar-
ierobezotam-iespejam-ieklausanai-sabiedriba/.

https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/valsts-programma/atbalsts-iniciativam-jauniesu-ar-ierobezotam-iespejam-ieklausanai-sabiedriba/


Projekta iesnieguma veidlapa



Projektā attiecināmās izmaksas

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. Sabiedrības informēšanas un publicitātes izmaksas. 
7. Ar projekta īstenošanu un līguma prasību izpildi saistītās 
izmaksas. 
8. Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas (ne vairāk kā 30%). 
9. Projekta īstenošanai nepieciešamā inventāra izmaksas. 
10. Pievienotās vērtības nodoklis, ja tas netiek atgūts. 
11. Starptautisku ekspertu piesaistīšanas izmaksas. 

Attiecināmas ir pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kas nepārsniedz 
30% no projekta kopējām attiecināmajām apstiprinātajām 

izmaksām! 



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 JSPA 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. 



Projekta iesniedzēja un iesnieguma 
vērtēšanas kārtība

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

1. Atbilstības vērtēšana saskaņā ar neprecizējamie un
precizējamie atbilstības vērtēšanas kritērijiem.
2. Kvalitātes vērtēšanas.
3. Projektu iesniegumu precizēšana (ja attiecināms).

Projektu iesniegumus sarindo divos sarakstos:
• atbilstoši projekta īstenošanas reģionālajam pārklājumam;
• prioritārā secībā atbilstoši vērtēšanas procesā iegūtajiem
punktiem.



Svarīgi kvalitatīvie 
vērtēšanas kritēriji 

Projekta iesnieguma kvalitātes vērtējumā papildus 5 
punktus iespējams iegūt, ja projekta aktivitātes ir vērstas 

uz jauniešu ar ierobežotām iespējām, kas līdz šim nav 
bijuši aktīvi iesaistīti darbā ar jaunatni, iekļaušanu.

Reģionālā un valsts līmeņa projekta iesniegumā 
kvalitatīvais vērtēšanas kritērijs - aktivitātes ir vienmērīgi 
un līdzvērtīgi sadalītas vismaz divu plānošanas reģionu 

ietvaros.



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 


