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JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRAS DIREKTORES 
 

PRIEKŠVĀRDS 
 

2021. gads ir bijis ļoti atšķirīgs no iepriekšējiem 
gadiem gan Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūrai (turpmāk tekstā – JSPA), gan jomas 
pārstāvjiem un visai sabiedrībai. Lielākoties tas 
saistīts ar Covid-19 radītajiem apstākļiem, kādos 
dzīvojām un strādājām šajā periodā. Attiecībā uz 
JSPA īstenotajām aktivitātēm un iespējām daudz 
kur bija jāpielāgojas, bija jādomā, kā atrast pareizo 
risinājumu. Sniedzām konsultācijas un risinājām 
organizāciju jautājumus par projektu īstenošanas 
izmaiņām, pārorientējāmies un sniedzām jomas 
pārstāvjiem jo īpaši šajā situācijā tik būtisko 
atbalstu, nodrošinot mācības, pieredzes apmaiņu, 
supervīziju u. c. atbalsta pasākumus tiešsaistē. 
Sadarbībā ar nozares pārstāvjiem īstenojām jaunu 
projektu konkursu koncepcijas, kas sniegtu 
atbalstu jomas pārstāvjiem Covid-19 seku 
mazināšanai. Atskatoties uz gadu, varam secināt, 
ka spējām pielāgoties situācijai un šis, tāpat kā 
ikviens pārbaudījums, ir bijis attīstības 
virzītājspēks. 

Līdz tam bija jau daudz strādāts un tika 
uzsvērtas prioritātes, kas būtu jāīsteno vai 
jāturpina īstenot saskaņā ar dažādiem plānošanas 
dokumentiem gan Eiropas līmenī, gan valsts līmenī 
darbā ar jaunatni. Šis bija arī tāds periods, kad mēs 
varējām mācīties daudz ko tādu, kas būs noderīgi 
nākamajos gados. Jau 2021. gadā tika uzsākts 
darbs pie nozarei būtiska instrumenta – digitālā 
darba ar jaunatni – situācijas apzināšanas. Šī 
noteikti ir būtiska nozares aktualitāte, ko attīstīt 
un īstenot 2022. gadā un nākamajos gados ne tikai 
jaunatnes jomā, bet visā izglītības sektorā. 

Pārskata gads bija arī programmas “Erasmus+” 

2021.–2027. gada plānošanas perioda un 
programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
2021.–2027. gada plānošanas perioda uzsākšanas 
gads, tādējādi JSPA nodrošināja gan jauno 
programmu atklāšanu, gan informatīvo un 
skaidrojošo darbu, iepazīstinot potenciālos 
projektu īstenotājus ar jaunajiem projektu 
veidiem, sistēmām u. c. jaunumiem.  

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 86,27 % tās 
respondentu JSPA darbību ir vērtējuši kā “labu” vai 
“ļoti labu”. 

Daudz darba ir paveikts 2021. 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 (turpmāk – JSPA) ir izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša 
tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis 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” satura sagatavošanu; 

3) nodrošināt valsts 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; veicina iespējas jauniešiem un citām darbā ar jaunatni 
iesaistītajām pusēm (valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām) 
apgūt starptautiskās jaunatnes un neformālās izglītības pieredzi; 
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8) sagatavo un popularizē informāciju par mobilitātes un citām iespējām darbā ar 
jaunatni vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī. 

 
JSPA PRIORITĀTES 2021. 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 cīņu pret klimata pārmaiņām un solidaritāti; 

• veicināt digitālos un vides ilgtspējas aspektus darbā ar jaunatni; 

• veicināt jauniešu un jaunatnes jomā iesaistīto emocionālo labbūtību Covid-19 pandēmijas radīto 
seku mazināšanā. 

 
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”. 
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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; 

5) mentālā veselība; 

6) digitālais darbs ar jaunatni un vides ilgtspēja. 

 
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+” īstenošanu; 

2) ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanu; 

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

4) ES programmas “Erasmus+” aktivitātes “eTwinning” īstenošanu; 
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 
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jomās. Pārbaužu rezultātā tiek sniegti ieteikumi 
iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai un 
pilnveidošanai. 

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 2021. 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” 
 

Plānotais finansējums izdevumiem 2021. gada 12 mēnešos 905,669 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 
810,762 tūkst. euro, neizpilde no plāna – 94,907 tūkst. euro.  
Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu ir 89,52 %. Pārskata periodā netika apgūti 94,907 
tūkst. euro (no tā 14,817 tūkst. euro pamatbudžeta finansējums, 80,090 tūkst. euro Covid-19 pandēmijas 
radīto seku mazināšanai).  

1. Pārskata periodā, lai nodrošinātu “Jaunatnes politikas valsts programmas” īstenošanu, finansējums 
tika apgūts 97,22 % apmērā, atlikums – 14,817 tūkst. euro. Finansējuma atlikumi: 

- precēm un pakalpojumiem – 7,197 tūkst. euro. Plānotais finansējums netika apgūts, jo supervizoru cenu 
aptaujas rezultātā uzvarēja saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kura izmaksas ir mazākas, nekā tika 
sākotnēji plānots. Turklāt Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ supervīzijas norisinājās tiešsaistē, līdz ar 
to netika izmantoti finanšu līdzekļi, kas tika paredzēti klātienes pasākumu norises nodrošināšanai; 
- dotācijas biedrībām un nodibinājumiem – 1,111 tūkst. euro un transferti pašvaldībām – 6,509 tūkst. euro. 
Plānotais finansējums netika apgūts, jo, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ierobežojumus, ne visas 
aktivitātes projektu īstenotāji varēja īstenot, tādēļ finansējums netika izlietots pilnā apmērā, un atsevišķos 
gadījumos gala maksājumi bija mazāki, nekā sākotnēji plānots, vai arī projektu īstenotājiem tika izrakstīti 
rēķini par neizlietotā finansējuma atmaksu. 

1. Pārskata periodā, lai nodrošinātu atbalstu mentālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās 
Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, finansējums tika apgūts 78,47 % apmērā, atlikums – 
80,090 tūkst. euro.  

Finansējuma atlikumi: 
- atlīdzībai – 2,254 tūkst. euro. Plānotais finansējums netika apgūts darbu plānošanas izmaiņu dēļ; 
- precēm un pakalpojumiem – 56,494 tūkst. euro. Plānotais finansējums netika apgūts, jo klātienes mācībās 
piedalījās mazāks plānoto dalībnieku skaits, kā arī netika izmantots mentoringam paredzētais finansējums 
– no plānotajām 150 izglītības iestāžu komandām mentoringa atbalsta nepieciešamību norādīja un tādu 
saņēma 82 izglītības iestādes; 
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- dotācijām biedrībām un nodibinājumiem – 5,088 tūkst. euro. Konkursā tika apstiprināti 13 biedrību 
projekti un piešķirts 100 % finansējums 12,894 tūkst. euro; 
- transferti pašvaldībām – 16,254 tūkst. euro. Konkursā tika apstiprināti 32 pašvaldību projekti un piešķirts 
100 % finansējums 109,764 tūkst. euro. 
Plānotais finansējums dotācijām un transfertiem netika apgūts, jo projektu konkursā netika iesniegts 
maksimālais plānotais projektu iesniegumu skaits, kā arī atsevišķos projektu iesniegumos netika pieprasīts 
maksimālais finansējums. Plānoto 144 organizāciju vietā projektu konkursā tika apstiprināti 123 
organizāciju projektu pieteikumi. 
 

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

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

Plānotais finansējums izdevumiem 2021. gada 12 mēnešos – 926,196 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 
920,189 tūkst. euro, neizpilde no plāna – 6.007 tūkst. euro.  

Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu ir 99.35 %. Pārskata periodā netika apgūti 6.007 
tūkst. euro, tostarp atlīdzībai paredzētie līdzekļi 2,714 tūkst. euro apmērā, precēm un pakalpojumiem – 
3,185 tūkst. euro apmērā, subsīdijām un pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem 
pašvaldībām – 0,108 tūkst. euro apmērā. 
 
APAKŠPROGRAMMAS 70.09.00. “EIROPAS SAVIENĪBAS JAUNIEŠU NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 
“JAUNATNE DARBĪBĀ” 2007.–2013. GADAM” projekts CESPI/IZM/004 – Eiropas Savienības jauniešu 
neformālās izglītības programmas “Jaunatne darbībā” 2007.–2013. gadam projektu nodrošināšana.  

Plānotais finansējums izdevumiem 2021. gada 12 mēnešos – 1,537 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 
0,825 tūkst. euro, neizpilde no plāna – 0,712 tūkst. euro.  
Plānotais finansējums izdevumiem 2022. gada 12 mēnešos ir apgūts 53,67 % apmērā. Eiropas Savienības 
programma “Jaunatne darbībā” 2007.–2013. gadam ir noslēgusies 2016. gada jūnijā. Finansējuma 
piešķiršana atbalstīto projektu īstenotājiem, projektu īstenošanas uzraudzība un gala atskaišu izskatīšana 
vairs netiek veikta. Neizpilde izveidojusies, jo no Eiropas Komisijas netika saņemts rēķins par neapgūtā 
finansējuma atmaksu.  
 
APAKŠPROGRAMMA 70.10.00. “JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRA”.  
JSPA pasākumi/projekti 

1. CESPI/IZM/005 – Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programmas “Jaunatne darbībā” 
2007.–2013. gadam projektu administrēšana. 

2. CESPI/IZM/014 – “eTwinning” nacionālā dienesta atbalsts Latvijā. 

3. CESPI/IZM/019 – Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2014.–2020. gadam administratīvo 
funkciju nodrošināšana. 

4. CESPI/IZM/020 – Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla “EURODESK” funkciju 
nodrošināšana. 

5. CESPI/IZM/038 – “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu administratīvo funkciju nodrošināšanai. 
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6. CESPI/IZM/041 – Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2021.–2027. gadam administratīvo 
funkciju nodrošināšana. 

7. CESPI/IZM/042 – Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021.–
2027. gadam administratīvo funkciju nodrošināšana. 

Plānotais finansējums izdevumiem 2021. gada 12 mēnešos – 2 563,2 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 1 
376.734 tūkst. euro, neizpilde no plāna – 1 186,466 tūkst. euro.  
Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu 2021. gada 12 mēnešos ir apgūta 53,7 % apmērā. 
2021. gada 12 mēnešu budžeta līdzekļu neizpildi veido:  

1) neapgūti 693,373 tūkst. euro atlīdzībai, ko veidoja nodarbināto kadru mainība, bērnu kopšanas 
atvaļinājumi, ārštata darbiniekiem pašnodarbinātām personām (apmācītājiem, ekspertiem u. c.) 
maksātais finansējums; 

2) neapgūti 451,402 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem, kas saistīti ar publisko iepirkumu 
procedūrām, kā arī līdzekļu ietaupījumu ir veicinājuši Covid-19 pandēmijas radītie ierobežojumi, 
mazinot klātienes pasākumu organizēšanu un tiem attiecināmos izdevumus; 

3) neapgūti 41,691 tūkst. euro kapitālajiem izdevumiem, kas skaidrojams ar faktu, ka, veicot 
iepirkumus, tajos tiek ietverts izvēles kritērijs “zemākā cena”, tādējādi rodas finanšu līdzekļu 
ietaupījums. 

 
APAKŠPROGRAMMAS 70.11.00. “DALĪBA EIROPAS SAVIENĪBAS IZGLĪTĪBAS SADARBĪBAS PROJEKTOS  
Programma “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana”  

Plānotais finansējums izdevumiem pārskata gada 12 mēnešos – 4,429 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 
4,429 tūkst. euro. Finansējums apgūts 100 % apmērā. 

Pārskata periodā budžeta izdevumu izpilde bija 4,429 tūkst. euro. Budžeta izpildes samazinājums 
attiecīgajā pārskata periodā pret iepriekšējo pārskata periodu bija 2,779 tūkst. euro, kas skaidrojams ar 
to, ka projekts pārskata gadā ir noslēgts.
 
APAKŠPROGRAMMA 70.12.00. “EIROPAS KOPIENAS PROGRAMMU PROJEKTU ĪSTENOŠANA”  
JSPA pasākumi/projekti 

1. (CESPI/IZM/036) – Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekta 
īstenošanas nodrošināšana; 

2. (CESPI/IZM/043) – Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021.–
2027. gadam projektu nodrošināšana. 

Plānotais finansējums izdevumiem 2021. gada 12 mēnešos – 2 412,476 tūkst. euro, faktiskā izpilde – 
735,077 tūkst. euro, neizpilde no plāna – 1 677,399 tūkst. euro.  
Plānotais finansējums izdevumiem 2021. gada 12 mēnešos ir apgūts 32,82 % apmērā, neizpilde – 67,18 % 
jeb 1 677,399 tūkst. euro (tostarp ieplānotie, bet nesaņemtie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 
505,280 tūkst. euro). 2021. gada 12 mēnešu budžeta līdzekļu neizpildi veido: 

1) 125,730 tūkst. euro (tostarp ieplānotie, bet nesaņemtie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 
75,00 tūkst. euro) preču un pakalpojumu iegādei, kas saistīta ar publisko iepirkumu procedūras 
piemērošanu, kā arī Covid-19 pandēmijas radītiem ierobežojumiem organizēt klātienes pasākumus; 

2) 1 200,120 tūkst. euro subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti un 351,549 tūkst. euro valsts budžeta 
uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējās 
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ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, (tostarp ieplānotie, bet nesaņemtie ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzekļi 430,28 tūkst. euro). 

Pārskata periodā neizlietotais finansējums tiks izmantots nākamo plānošanas periodu ietvaros. 
Apakšprogrammas finansējumu veido:  
JSPA un Eiropas Komisijas noslēgto finanšu līgumu ietvaros saņemtais finansējums: 

• 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; 

• 2021. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2021-0029, noslēgts 03.08.2021, kura darbības 
laiks ir no 2021. gada janvāra līdz 2025. gada jūnijam. 

 
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 
JSPA pasākumi/projekti 

1. CESPI/IZM/024 – Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2014.–2020. gadam Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras projektu nodrošināšana; 

2. CESPI/IZM/044 – Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2021.–2027. gadam Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras projektu nodrošināšana. 

Plānotais finansējums izdevumiem 2021. gada 12 mēnešos – 6 934,726 tūkst. euro, faktiskā 
izpilde – 2 171,604 tūkst. euro, neizpilde no plāna – 4 763,122 tūkst. euro.  

Plānotais finansējums izdevumiem 2021. gada 12 mēnešos ir apgūts 31,93 % apmērā. Neizpildi 68,07 % 
jeb 4 763,122 tūkst. euro (tostarp ieplānotie, bet nesaņemtie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 1 290,455 
tūkst. euro) apmērā veido: 

1. 770,393 tūkst. euro preču un pakalpojumu iegādei, (tostarp ieplānotie, bet nesaņemtie ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzekļi 500,00 tūkst. euro), ko noteica piemērotās publisko iepirkumu procedūras, 
kā arī Covid-19 pandēmijas radītie ierobežojumi organizēt klātienes pasākumus; 

2. 3 042,414 tūkst. euro (tostarp ieplānotie, bet nesaņemtie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 
790,455 tūkst. euro) subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti un 950,184 tūkst. euro valsts budžeta 
uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, ko noteica projektu konkursu norise trīs reizes gadā un tas, ka 
iesniegto un apstiprināto projektu skaits un projektiem piešķirtā finansējuma summa katrā konkursa 
kārtā nav zināma: 
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1. nav zināms līgumu slēgšanas laiks, no kā ir atkarīga maksājumu veikšana projektu 
īstenotājiem. Līguma slēgšana ir atkarīga no konkrētā projekta aktivitāšu uzsākšanas laika; 

2. nav zināms konkrēts iesniegto finanšu gala atskaišu skaits noteiktā laika periodā, kā arī tajās 
apstiprinātās faktiskās izmaksas gala maksājumam vai neizlietotā finansējuma atmaksājamās 
summas apmērs. 

3. 0,131 tūkst. euro neizpilde izveidojusies, jo no Eiropas Komisijas netika saņemts rēķins par neapgūtā 
finansējuma atmaksu, kā arī stratēģisko partnerību projektu citu valstu partneri papildus ietekmē 
līdzekļu izlietošanas termiņus. Tāpat to ietekmēja izglītības programmu īstenošanas situācija visā 
pasaulē, kā arī tas, ka tika pagarināti “Erasmus+” projektu īstenošanas termiņi un 2021. gada 
neizlietotais finansējums tika pārcelts uz 2022. gadu. 

 

Apakšprogrammas finansējums veidojās no JSPA un Eiropas Komisijas noslēgto finanšu 
līgumu ietvaros saņemtā finansējuma: 

• 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. 

• 2021. gada Finanšu līgums Nr. EAC-2021-0029, noslēgts 03.08.2021., kura darbības laiks ir no 
2021. gada janvāra līdz 2025. gada jūnijam. 

 

Dotācijas no vispārīgiem ieņēmumiem programmas “Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 
2021.–2027. gadam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu nodrošināšanai” ietvaros. 
 

JSPA budžeta izlietojums pārskata gadā bija atbilstošs noteiktajiem darbības virzieniem un ilgtermiņa 
plāniem. 
 
PROGRAMMA 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” projekts atbalsta programmai 
jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. 

Plānotais finansējums izdevumiem 2021. gada 12 mēnešos – 500,00 tūkst. euro, faktiskā 
izpilde – 475,253 tūkst. euro, neizpilde no plāna – 24,747 tūkst. euro.  

Plānotais finansējums izdevumiem 2021. gada 12 mēnešos ir apgūts 95,05 % apmērā. Neizpildi 4,95 % 
jeb 24,747 tūkst. euro apmērā veido: 

1) 1,575 tūkst. euro atlīdzībai, jo jaunā štata vieta tika plānota no aprīļa, bet faktiski aizpildīta no maija 
mēneša; 

2) 19,022 tūkst. euro precēm un pakalpojumiem. Plānotais finansējums netika apgūts, jo iepirkumu 
procedūras rezultātā samazinājās faktiskās izmaksas supervizoru pakalpojumam un Covid-19 
pandēmijas ierobežojumu ietekmē visas plānotās atbalsta aktivitātes (grupu supervīzijas, noslēguma 
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pasākums, mācības par vienaudžu atbalsta tīklu izveidi) netika organizētas klātienē. Tā rezultātā bija 
nepieciešams mazāks finansējums aktivitāšu organizēšanai; 

3) 2,134 tūkst. euro dotācija biedrībām un nodibinājumiem. Konkursā apstiprināti 25 biedrību projekti 
un piešķirts 100 % finansējums. Plānotais finansējums netika apgūts, jo, ņemot vērā Covid-19 
pandēmijas ierobežojumus, ne visas aktivitātes projektu īstenotāji varēja īstenot, tādēļ finansējums 
nav izlietots pilnā apmērā, līdz ar to projektu īstenotājiem tika izrakstīti rēķini par neizlietotā 
finansējuma atmaksāšanu; 

4) 2,016 tūkst. euro transferti pašvaldībām. Konkursā apstiprināti 22 pašvaldību projekti un piešķirts 
100 % finansējums. Plānotais finansējums netika apgūts, jo, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas 
ierobežojumus, ne visas aktivitātes projektu īstenotāji varēja īstenot, tādēļ finansējums nav izlietots 
pilnā apmērā, līdz ar to projektu īstenotājiem tika izrakstīti rēķini par neizlietotā finansējuma 
atmaksāšanu. 

 
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 2021. GADĀ 
 
ATBALSTS SISTEMĀTISKA, ILGTERMIŅA DARBA AR JAUNATNI ĪSTENOŠANAI PAŠVALDĪBĀS UN JAUNATNES 
DARBINIEKU KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI 

Viena no galvenajām 2021. 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 “Atbalsts jaunatnes politikas 
īstenošanai vietējā līmenī”, lai atbalstītu 
jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, 
veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar 
jaunatni sistēmas izveidi un/vai pilnveidi 
pašvaldībās, tostarp veicinātu digitālā un mobilā 
darba ar jaunatni attīstību un jauniešu 
līdzdalības mehānismu stiprināšanu, izglītojamo 
pašpārvalžu attīstību pašvaldībās, jauniešu ar 
ierobežotām iespējām iekļaušanu un sadarbību 
ar jaunatnes organizācijām. Konkursa ietvaros 
tika saņemti 28 un apstiprināti 16 pašvaldību 
projektu pieteikumi, kuru ietvaros galvenokārt 
plānotas tādas aktivitātes kā mobilā darba ar 
jaunatni sistēmas izveide, jaunatnes darbinieku 
kapacitātes stiprināšana mobilā/ielu un 
digitālajā darbā ar jaunatni, līdzdalības 
mehānismu stiprināšana, jauniešu iesaiste 
lēmumu pieņemšanā, izglītojamo pašpārvalžu 
attīstīšana, jauniešu informētības veicināšana, 
īpaši lauku reģionos, kā arī sadarbības 
stiprināšana ar nevalstisko sektoru, kopā 
projektu aktivitātēs klātienē un tiešsaistē 
iesaistot vairāk nekā 6292 jauniešus. 

Programmas “Erasmus+” ietvaros JSPA 
2021. gadā bija iesaistīta 7 starptautiskās 
stratēģiskajās partnerībās, lai veicinātu 
programmas prioritāro mērķu sasniegšanu 
darbā ar jaunatni, kā arī veicinātu kvalitatīvu 
projektu iesniedzēju skaita palielināšanos. Lai 

atbalstītu darbu ar jaunatni pašvaldībās, 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. 
Projekta ietvaros pārskata gadā tika sniegts 
atbalsts 10 pašvaldībām, liekot uzsvaru uz 
mobilā un ielu darba ar jaunatni tēmas 
popularizēšanu valsts mērogā, kā arī veicinot šo 
pašvaldību projektu izstrādi programmu 
“Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
projektu konkursos, tā sekmējot Eiropas 
dimensiju vietējā līmenī, kas ir viens no 
ilgtermiņa projekta galvenajiem mērķiem.  

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. Lai veicinātu 
pieredzes apmaiņu starp pieredzējušiem jomas 
profesionāļiem un kolēģiem, kuri uzsākuši darbu 
jaunatnes jomā pēdējā gada laikā, EGL ietvaros 
2021. gadā tika organizēta “Jaunatnes 
darbinieku mentora atbalsta programma”. Tās 
ietvaros 10 jaunatnes jomā pieredzējuši 
profesionāļi apguva iemaņas mentorēšanā un 
koučingā, savukārt 20 jaunatnes darbinieki, kuri 
2021. gadā piedalījās IZM organizētajās 
jaunatnes darbinieku mācībās, laika posmā no 
2021. gada augusta līdz oktobrim saņēma 
mentora atbalstu. 2022. gadā ir plānots 
finansējums 4 supervīziju grupu nodrošināšanai 
no Izglītības un zinātnes ministrijas “Jaunatnes 
politikas valsts programmas” līdzekļiem, tādējādi 
veicinot šī pakalpojuma pieejamību jaunatnes 
jomā iesaistītajiem pašvaldību un organizāciju 
pārstāvjiem arī turpmāk.  

Lai sekmētu pieredzes apmaiņu mobilā un 
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ielu darba ar jaunatni projekta ietvaros, tika 
organizētas 4 moduļu mācības, no kurām divas 
norisinājās Latvijā, savukārt vēl divas – Lietuvā 
un Igaunijā. Tika organizēts 5 raidierakstu 
epizožu cikls “Jaunam būt”, kurā tika aplūkota 
mobilā un ielu darba ar jauniešiem tematika. 

Pārskata gadā JSPA popularizēja un izplatīja 
Latvijas pašvaldību un citu mērķgrupu ietvaros 
“Eiropas hartu darbam ar jaunatni vietējā 
līmenī”, kā arī “Changemakers Kit” tiešsaistes 
rīku, kas tika veidots sadarbībā ar visām projektā 
iesaistītajām dalībvalstīm, lai veidotu vienotus 
pamatprincipus, kas būtu jāievēro darbā ar 
jaunatni. Tika organizēts vebinārs par darba ar 
jaunatni plānošanu pašvaldībās un 
“Changemakers Kit” iespējām.  

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 2021. gada oktobrī rīkoja valsts nozīmes 
konferenci “Nākamais solis darbā ar jaunatni”. 
Konferencē piedalījās Latvijas un ārvalstu 
eksperti. Par 2021. gada konferences tēmu tika 
izvēlēta “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” jaunās prioritātes iekļaušana, 
līdzdalība, digitālā transformācija un vides 
ilgtspēja. Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas 
ierobežojumus, tā bija pirmā JSPA organizētā 
konference, kuras saturs pilnvērtīgi tika 
nodrošināts gan klātienē, gan tiešsaistes režīmā. 
Pasākumā piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieki 
klātienē un 50 dalībnieki tiešsaistē, un 
konference pulcēja gan valsts un pašvaldību, gan 
nevalstisko organizāciju pārstāvjus un jauniešus. 
Konferences laikā dalībniekiem bija iespēja 
piedalīties darba grupās par digitālo darbu ar 
jaunatni, par vides ilgtspējīgu pasākumu 
īstenošanu, par pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanu jauniešu vidū, par iekļaušanas 
aspektiem darbā ar jaunatni.  

Ņemot vērā Latvijas pieredzi, uzlabojot darbā 
ar jaunatni iesaistīto psihoemocionālo 

kompetenci ar tādu atbalsta rīku un aktivitāšu kā 
supervīziju, koučinga, mentoringa u. c. aktivitāšu 
īstenošanu, JSPA 2022. gadā plāno Latvijā 
organizēt citu valstu jomas pārstāvjiem 
starptautisku mācību vizīti, kuras ietvaros notiks 
pieredzes apmaiņa un dalīšanās ar labās prakses 
piemēriem. 

Lai nodrošinātu regulāru mācību 
piedāvājumu jaunatnes darbinieku kompetenču 
attīstībai, pārskata gadā tika īstenoti 176 valsts 
un starptautiska līmeņa mācību pasākumi 7600 
darbā ar jaunatni iesaistītajiem par dažādām 
darba ar jaunatni formām un kvalitātes 
aspektiem darbā ar jaunatni. Reaģējot uz Covid-
19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, kā arī 
ņemot vērā 2021. gadā iegūto labo pieredzi par 
tiešsaistes satura veidošanu, tika organizēti 16 
tiešsaistes semināri par projektiem kā daļu no 
ilgtermiņa plānošanas darbā ar jaunatni, 
“Youthpass” un neformālo mācīšanos, par 
jauniešu aktivitāšu popularizēšanu digitālajā 
vidē, sociālo iekļaušanu, starpkultūru izglītību un 
citām darba ar jaunatni tēmām, kur kopumā 
piedalījās 1905 klausītāji. Papildus tam JSPA 
izveidoja 4 raidierakstu epizodes par ES 
programmu prioritātēm podkāsta “Jaunam būt” 
ietvaros, kuras kopskaitā ir noskatījušies vai 
noklausījušies 1200 interesenti. 

Turpinot veicināt jaunatnes lietu speciālistu un 
darbinieku profesionalitāti, JSPA 2021. gadā 
turpināja sadarbību ar Liepājas Universitāti, 
Daugavpils Universitāti un Rīgas Stradiņa 
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universitāti, iesaistoties starptautiskā stratēģiskā 
partnerībā “Education and Training”. 
Partnerības mērķi ir veicināt darba ar jaunatni 
kvalitāti, attīstot kompetenču modeli darbā ar 
jaunatnes darbiniekiem, ieviešot neformālās 
izglītības metodes un starptautisko sadarbību 
augstākajā izglītībā, kā arī veicinot programmu 
“Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
izmantošanu darbā ar jauniešiem. Sadarbībā ar 
augstākās izglītības iestādēm JSPA organizēja 
nodarbības universitātēs karjeras konsultantu 
un jaunatnes lietu speciālista maģistra studiju 
programmu studentiem. Akadēmiskā mācību 
gada laikā JSPA šajās universitātēs nodrošināja 
nodarbības par jaunatnes politiku vietējā un 
starptautiskā līmenī, par 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. Turpinājās sadarbība ar Rīgas Stradiņa 

universitāti sociālā darba studiju programmās, 
kur tika īstenoti nodarbību moduļi par 
starpkultūru izglītību un mediāciju sociālajā 
darbā. 2021. gadā JSPA uzsāka sadarbību ar 
Latvijas Universitāti, un 2022. gadā tiek plānots 
arī Latvijas Universitātē uzsākt nodarbību 
moduļus par tādām tēmām kā jaunatnes 
politika, neformālā izglītība un digitālais darbs ar 
jaunatni.  

2021. gadā JSPA sadarbojās ar 42 no 43 
pašvaldībām vismaz vienā JSPA administrētajā 
programmā, 67 % pašvaldības iesaistījās vismaz 
2 JSPA administrētajās programmās, bet 3 
pašvaldības – Daugavpils pilsēta, Augšdaugavas 
novads un Saldus novads – īstenoja 3 JSPA 
administrētās programmas, savukārt Cēsu 
novads – četras: programmu “Erasmus+”, 
“Eiropas Solidaritātes korpuss”, “Jaunatnes 
politikas valsts programmu” un projektu “PROTI 
un DARI!”. 

2021. gadā 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 
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mācības, u. c. iespējas ir nodrošinājušas arvien 
plašāku pašvaldību iesaisti JSPA administrēto 

programmu projektu īstenošanā. 

 
KVALITATĪVS, KOMPETENČU ATTĪSTĪBĀ BALSTĪTS BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

Viens no JSPA 2021. gada stratēģiskās 
darbības virzieniem bija veicināt kvalitatīvu, 
kompetenču attīstībā balstītu brīvprātīgo darbu. 
Galvenais resurss brīvprātīgā darba attīstīšanā 
gan vietējā, gan valsts līmenī 2021. gadā bija 
programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” un 
“Jaunatnes politikas valsts programma”. 

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 
daudzi brīvprātīgā darba projekti tika iepauzēti, 
2021. gadā JSPA atbalstīja 11 brīvprātīgā darba 
projektus, nodrošinot iespēju 91 jaunietim veikt 
brīvprātīgo darbu. 47 brīvprātīgie to īstenoja 
grupu aktivitātē un 44 – individuāli. 

Latvijā brīvprātīgo darbu 2021. gadā uzsāka 
105 jaunieši. Visvairāk jauniešu veikt brīvprātīgo 
darbu Latvijā bija ieradušies no Spānijas, 
Francijas un Itālijas, kā arī 17 jaunieši ar 
ierobežotām iespējām veica brīvprātīgo darbu 
Latvijā.  

Pārskata gadā 78 Latvijas jaunieši devās uz 
ārvalstīm veikt brīvprātīgo darbu. Populārākie 
galamērķi Latvijas jauniešiem brīvprātīgā darba 
veikšanai bija Grieķija, Itālija, Gruzija un 
Horvātija.  

Lai nodrošinātu arvien lielāku jauniešu iesaisti 
brīvprātīgajā darbā, JSPA veicināja organizācijas 
pieteikties jaunajai “Kvalitātes zīmei”. 
“Kvalitātes zīmes” iegūšana ir organizācijas 
atzīšanas process, nosakot organizācijas iespēju 
turpmāk īstenot projektus. Tai var pieteikties 
jebkura organizācija, kas vēlas uzņemt vai 
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nosūtīt jauniešus brīvprātīgā darba īstenošanai. 
2021. gadā JSPA saņēma 80 pieteikumus 
“Kvalitātes zīmes” saņemšanai. 

“Eiropas Solidaritātes korpuss” datubāzē 
pārskata gada beigās bija reģistrējušies 3117 
Latvijas jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem, 
kas ir par 590 jauniešiem vairāk, salīdzinot ar 
2020. gadu. 

Lai veicinātu projektu kvalitāti, pārskata gadā 
tika organizētas 23 mācības brīvprātīgā darba un 
darba projektos iesaistītajiem dalībniekiem, 
kurās kopumā piedalījās 164 dalībnieki. Pēc 
mācībām visi dalībnieki atzina, ka ir pilnveidojuši 
savas zināšanas par solidaritāti kā vērtību, un 
67 % dalībnieku izstrādāja plānu solidaritātes 
aktivitātēm, ko veikt vietējā kopienā, daloties 
pieredzē par savu brīvprātīgo projektu. 85 % no 
dalībniekiem īstenoja savas iniciatīvas vietējā 
kopienā.  

“Jaunatnes politikas valsts programmā” 
2021. gadam tika izvirzīts mērķis sekmēt 
jauniešu iesaisti brīvprātīgā darba veikšanā 
vismaz 15 000 stundu apjomā. Sešu jaunatnes 
organizāciju īstenotu projektu ietvaros tika 

plānots brīvprātīgajā darbā iesaistīt 407 
jauniešus vismaz 82 814 h apmērā. Projektu 
īstenošana tiek turpināta arī 2022. gadā. 

Lai uzlabotu brīvprātīgā darba un darba 
projektu atbalsta personu jeb mentoru 
kompetences, pārskata gadā tika organizētas 
mācības, kurās piedalījās 14 atbalsta personas. Ik 
gadu šādas mācības tiek organizētas ar mērķi 
uzlabot atbalsta personu kompetences 
veicināšanu, kā arī ar mērķi uzlabot izpratni par 
solidaritātes jēdzienu un solidaritātes 
iedzīvināšanu vietējā kopienā. 

Neformālās izglītības atzīšanas dokumentus – 
“Youthpass” sertifikātus, kas apliecina 
neformālās izglītības dalībnieku gūtās 
kompetences, – kopumā 2021. gadā bija 
saņēmuši 2075 Latvijas jaunieši, tādējādi 
kopumā sasniedzot plānoto mērķi. No tiem 474 
“Youthpass” sertifikātos tika aizpildītas 
kompetenču sadaļas. “Youthpass” sertifikāti tika 
izsniegti 455 īstenotajos projektos. 2021. gadā 
“Youthpass” sertifikātus Latvijā izsniedza 379 
organizācijas. 

 
JAUNIEŠU LĪDZDALĪBA 

Lai veicinātu izpratni par jauniešu līdzdalību 
un jauniešu līdzdalības veidiem, JSPA 2021. gadā 
iesaistījās “Erasmus+” stratēģiskajā partnerībā 
“New Power in Youth”. Partnerības galvenie 
uzdevumi pārskata gadā bija izveidot JSPA 
līdzdalības stratēģiju, kā arī atbalstīt jaunatnes 
darbiniekus, skolotājus un jauniešus, sniedzot 
zināšanas par atbalsta veidiem jauniešu 
līdzdalības veicināšanā.  

2021. gadā “New Power in Youth” ietvaros 
tika izveidota JSPA līdzdalības stratēģijas darba 
grupa, tajā iesaistot jauniešus, kuri pārstāv 
jaunatnes organizācijas un pašvaldības. Darba 
grupa 2021. gadā uzsāka JSPA līdzdalības 

stratēģijas izstrādi, kuru plānots publicēt un 
ieviest 2022. gadā. Papildus tam partnerības 
ietvaros JSPA organizēja moduļu mācības 10 
izglītības iestāžu pašpārvalžu jauniešiem un 
atbalsta personām, lai veicinātu pašpārvalžu 
attīstību un zināšanas par “Erasmus+” un 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu 
iespējām līdzdalības stiprināšanai.  

Lai aktualizētu skolēnu pašpārvalžu, kā arī 
skolēnu un jauniešu domju pašvaldībās tīklu, 
2021. gadā JSPA organizēja 5 vebināru ciklu 
“Līdzdalības atoms: pašpārvaldes”. Vebināru 
cikla ietvaros jaunatnes jomā iesaistītajiem bija 
iespēja dzirdēt labās prakses piemērus, valsts un 
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starptautiska līmeņa izglītības ekspertu 
viedokļus, kā arī uzzināt vairāk par formālās un 
neformālās izglītības sinerģiju iespējām. Kopumā 
vebināru cikls sasniedza 850 skatītāju lielu 
auditoriju.  

Kopš 2021. gada programmā “Erasmus+” 
jauniešiem ir iespēja piedalīties jaunatnes 
līdzdalības projektu īstenošanā, tādējādi izrādot 
savu iniciatīvu, attīstot savas kompetences un 
veicinot jauniešu līdzdalību demokrātiskajos 
procesos Eiropā. Pārskata periodā tika 
apstiprināti 8 jaunatnes līdzdalības projekti, 
kuros tika iesaistīti vairāk nekā 857 jaunieši. 

Jauniešu līdzdalība tika veicināta, arī 
jauniešiem piedaloties programmu projektu 
īstenošanā. Programmas “Erasmus+” jauniešu 
apmaiņas projektos 2021. gadā piedalījās 1279 
jaunieši. Pārskata gadā tika apstiprināti 17 
jauniešu apmaiņas projekti, kuros plānots 
iesaistīt 723 dalībniekus.  

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 34 solidaritātes 
projekti, dodot iespēju 177 jauniešiem izrādīt 
savu solidaritāti un līdzdalību vietējās kopienas 
labā.  

Jauniešu līdzdalību veicinošas aktivitātes 
pārskata gadā tika īstenotas arī ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas ikgadējās “Jaunatnes 
politikas valsts programmas” atbalstu. Tās 
ietvaros tika organizēts projektu konkurss 
jaunatnes organizācijām “Atbalsts jaunatnes 
organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu 
līdzdalības veicināšanai”. Konkursā atbalstu 
projektu mērķu sasniegšanai – jauniešu 
līdzdalības veicināšanai un iesaistīšanai 
jaunatnes organizācijās, kā arī administratīvo 
atbalstu kapacitātes stiprināšanai un 
organizācijas darbības ilgtspējas veicināšanai – 
saņēma 6 jaunatnes organizācijas, kuru īstenoto 
projektu aktivitātēs plānots iesaistīt vairāk nekā 

1900 jauniešus. 
Tāpat nozīmīgas jauniešu līdzdalības aktivitātes 

tika īstenotas “Jaunatnes politikas valsts 
programmas” organizēta projektu konkursa 
“Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un 
līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā 
jaunatnes politikā” ietvaros. Projektu konkursa 
ietvaros, lai veicinātu jauniešu līdzdalību un dzīves 
prasmju apgūšanu ar neformālās izglītības 
metodēm, sniegts atbalsts 6 valsts mēroga 
jaunatnes organizāciju projekta aktivitātēm, kuru 
īstenoto projektu aktivitātēs plānots iesaistīt vairāk 
nekā 6019 jauniešus. 

2021. gadā JSPA “Jaunatnes politikas valsts 
programmas” ietvaros organizēja īpašu 
konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu 
“Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”, 
sniedzot atbalstu 123 skolu pašpārvalžu ideju 
īstenošanai, tādējādi gan veicinot 
psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības 
kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, gan 
veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu 
jauniešu paaudzi laikā pēc Covid-19. Lai 
stiprinātu skolu pašpārvaldes un atbalstītu tās 
projekta pieteikuma sagatavošanā un tā 
īstenošanā, 2021. gada augustā tika organizētas 
25 klātienes mācības 141 skolu komandai, 
savukārt septembrī norisinājās vēl 25 tiešsaistes 
mācības šo skolu pārstāvjiem. Tāpat projektu 
īstenotājiem tika nodrošināts mentoru atbalsts, 
ko izmantoja 81 skolu komanda. Projekta 
ietvaros 2021. gadā tapa valsts līmeņa 
monitoringa ziņojums par skolu pašpārvalžu 
situāciju Latvijā, kura ietvaros tika anketēti 620 
pašpārvalžu jaunieši, 121 skolu vadības 
pārstāvis, kā arī 159 atbalsta personas, kas veic 
darbu ar pašpārvaldēm skolās. Ņemot vērā lielo 
skolu interesi un projekta aktualitāti, no 
2022. gada regulārs atbalsts skolu pašpārvaldēm 
ir iekļauts ikgadējā “Jaunatnes politikas valsts 
programmā”.  

Pārskata gadā “Eurodesk” tīklu, kas ir Eiropas 
informācijas tīkls jauniešiem, Latvijā veidoja 6 
“Eurodesk” reģionālie koordinatori un 27 
informācijas punkti. Pārskata gadā “Eurodesk” 
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Latvijas tīkls sniedza aptuveni 860 konsultācijas 
jauniešiem par dažādām iespējām Eiropā, kas ir 
par aptuveni 50 % vairāk nekā 2020. gadā. 
“Eurodesk” tīkls organizēja dažāda veida 
tiešsaistes aktivitātes, lai informētu jauniešus 
par mobilitātes iespējām Eiropā. Ievērojot Covid-
19 drošības prasības, pasākumi tika organizēti 
gan attālināti, gan klātienē – atbilstoši valstī 
noteiktajiem drošības noteikumiem. Kopā 
“Eurodesk” tīkls organizēja 280 pasākumus – 128 
klātienē un 152 tiešsaistē, kas ir par 60 % vairāk 
pasākumu nekā 2020. gadā. “Eurodesk” 
pasākumi sasniedza aptuveni 7280 jauniešu 
auditoriju. Lielākais pasākums tika organizēts 
oktobrī kampaņas “Time To Move” ietvaros. Tā 
bija spēle “Adventures in Berlin”, kura 
popularizēja tādas vērtības kā multikulturālismu 
un ilgtspējīgu attīstību, kā arī brīvprātīgo darbu.  

2021. gada maijā “Eiropas jaunatnes 
nedēļas” ietvaros “Eurodesk” organizēja 
tiešsaistes diskusiju “Mūsu nākotne mūsu 
rokās”. Diskusijā piedalījās četri jaunieši, 
pievēršot citu jauniešu un sabiedrības uzmanību 
tādām tēmām kā aktīva līdzdalība demokrātiskā 
dzīvē, garīgā veselība, iekļaušana, dažādība, 

klimata izmaiņas un vides ilgtspējība. “Eiropas 
jaunatnes nedēļas” ietvaros tika izstrādāta 
tiešsaistes “Cilpošanas spēle”, kura piedāvāja 
doties paša izvēlētā maršrutā, vienlaikus atbildot 
uz jautājumiem par Eiropas Savienību un 
programmām “Erasmus+” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss”. Cilpošanas spēlē 
piedalījās 338 dalībnieki.  

Tāpat pārskata gadā JSPA Latvijā turpināja 
attīstīt programmu vēstnešu tīklu “EuroPeers”. 
2021. gada nogalē tika izveidota “EuroPeers” 
darba grupa, kura 2022. gadā plāno izstrādāt 
“EuroPers” valsts līmeņa stratēģiju. Šobrīd 
Latvijas “EuroPeers” tīklā aktīvi darbojas 7 
jaunieši, motivējot citus jauniešus piedzīvot 
Eiropas Savienības sniegtās 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. Pārskata 
gadā JSPA turpināja dalību stratēģiskajā 
partnerībā sociālās iekļaušanas veicināšanai. Tās 
mērķis bija veicināt Eiropas Savienības 
programmu “Erasmus+” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” pieejamību visiem 
jauniešiem neatkarīgi no viņu sociālā, 
ekonomiskā, ģeogrāfiskā, kultūras, veselības un 
izglītības stāvokļa. 

JSPA organizēja tiešsaistes informatīvo 
pēcpusdienu par sociāli iekļaujošu projektu 
izstrādi, kurā piedalījās 25 organizācijas. Tāpat 
JSPA organizēja divas projektu darbnīcas sociāli 
iekļaujošu projektu veidošanai. Viena no tām bija 
vietēja, otra – starptautiska projektu darbnīca. 
Abas projektu darbnīcas pulcēja kopumā 17 

dalībniekus. JSPA organizēja arī divas mācības 
par maza mēroga partnerībām sociālās 
iekļaušanas veicināšanai. 

Pārskatā gadā JSPA organizēja arī 
starptautiskās mācības ““POWER” – neformālā 
izglītība jauniešu  stiprināšanai ieslodzījumā un 
pēc ieslodzījuma” ieslodzījuma vietu un 
probācijas dienestu darbiniekiem. Mācībās 
piedalījās 15 dalībnieki no 5 valstīm. 

Lai popularizētu sociālo iekļaušanu kā vērtību 
un rosinātu jaunatnes organizācijas, jaunatnes 
darbiniekus, kā arī sabiedrību kopumā vairāk 
domāt par jauniešiem ar ierobežotām iespējām, 
JSPA veidoto raidierakstu ietvaros par “Eiropas 
jaunatnes mērķiem”, tika sagatavotas 3 
raidierakstu epizodes par tādiem tematiem kā 
iekļaujošas sabiedrības veidošana, jauniešu 
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garīgā veselība un lauku jauniešu attīstības 
veicināšana, kuras tika publicētas JSPA sociālajos 
tīklos, kā arī ziņu portāla Delfi raidierakstu 
platformā. Kopējais skatījumu skaits – 1774. 

JSPA veiktās aktivitātes rosināja projektu 
iesniedzējus aizdomāties par izvēlētajām 
projektu tēmām. Pārskata gadā programmā 
“Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
29 iesniegto projektu izvēlētā tēma bija saistīta 
ar jauniešu iekļaušanu no attālākiem reģioniem, 
kā arī ar invaliditāti. Kopumā 16 % no visiem 
apstiprinātajiem projektiem bija saturiski vērsti 
uz iekļaušanas jautājuma izzināšanu.  

Rezultātā 2021. gadā ES programmu 
projektos iesaistījās 391 jaunietis ar ierobežotām 

iespējām. Kopumā 21 % no visiem iesaistītajiem 
jauniešiem programmas “Erasmus+” 
1. pamatdarbības aktivitātēs un 33 % no visiem 
iesaistītajiem jauniešiem programmas “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” aktivitātēs bija jaunieši ar 
ierobežotām iespējām.  

Lai uzlabotu to jaunatnes jomā strādājošo 
speciālistu kapacitāti, kas strādā ar jauniešiem 
NEET situācijā (jauniešiem, kuri nemācās, 
nestrādā, neapgūst arodu), JSPA organizēja 
starptautisku virtuālu pieredzes apmaiņas vizīti 
par darbu ar NEET jauniešiem Latvijā. Pieredzes 
apmaiņas vizītē piedalījās 14 jaunatnes 
darbinieki no 8 valstīm.

 
PEDAGOGU PROFESIONALITĀTES UN MOTIVĀCIJAS VEICINĀŠANA VEIDOT STARPTAUTISKUS PROJEKTUS 

Lai veicinātu kvalitāti formālās izglītības 
jomā, ir būtiski tajā ieviest starptautisku vērienu. 
2021. gadā “eTwinning” Latvijas nacionālā 
atbalsta dienests nodrošināja iespēju Latvijas 
pedagogiem un to skolēniem veidot 
starptautiskus starpskolu formālās izglītības 
projektus. Pārskata gadā tika uzsākti 416 jauni 
starpskolu projekti. “eTwinning” reģistrēto 
pedagogu skaits ik gadu ir audzis, pārskata gadā 
platformā reģistrējās 402 jauni skolotāji. Kopā 
līdz pārskata gada nogalei “eTwinning” 
platformā bija reģistrējušies vairāk nekā 7600 
skolotāju no vairāk nekā 1200 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 7 
valsts līmeņa mācības klātienē, ko apmeklēja 115 
skolotāji. Ņemot vērā Covid-19 plašo izplatību un 
ietekmi uz klātienes pasākumu organizēšanu, 
lielākā daļa pasākumu tika pielāgota tiešsaistes 
formātam – pārskata gadā tika organizēti 22 
“eTwinning” tiešsaistes semināri, kuros 
piedalījās 2574 dalībnieki, kā arī 4 valsts līmeņa 

tiešsaistes kursi, kuros piedalījās 115 dalībnieki. 
Lai Covid-19 apstākļos turpinātu nodrošināt 
skolotājiem starptautisku pieredzi, tika 
organizēti 3 starptautiski tiešsaistes kursi, kuros 
piedalījās 71 dalībnieks, kā arī 23 skolotājiem tika 
nodrošināta iespēja piedalīties citu Eiropas 
valstu organizētās starptautiskās tiešsaistes 
mācībās. Pedagogiem, kas piedalījās 
“eTwinning” mācībās un citos profesionālās 
pilnveides pasākumos, tika izsniegti valsts atzīti 
apliecinājumi par pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveidi. 

“eTwinning” ietvaros tika uzturēta 
komunikācija sociālo tīklu platformās 
“Facebook” un “Youtube”. Gada ietvarā 
“eTwinning” Latvija sekotāju skaits “Facebook” 
palielinājās par 384, sasniedzot 2865 sekotāju 
skaitu. Platformā “Youtube” tika izveidoti un 
ievietoti 40 video, tostarp gan vebināri, gan 
informācija par “eTwinning” dalībniekiem un to 
pieredzi. “Facebook” 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 
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labās prakses piemērus, meklēt sadarbības 
partnerus utt. “eTwinning” īstenoja arī tiešo 
komunikāciju, izsūtot 11 regulāras ziņu lapas 
7000 adresātiem – jaunumu saņēmējiem. 

Pārskata gadā skolotāju auditorijai tika 
izveidots īpašs “eTwinning” skolotāju kalendārs, 
arī izdota papildināta “eTwinning” projektu 
rokasgrāmata, kas sniedz ieskatu “eTwinning” 
projektu īstenošanā, kā arī soli pa solim skaidro 
projekta īstenošanas posmus un kritērijus. 
Pārskata gadā tika izveidotas projekta 

plānošanas kartītes un projekta aktivitāšu 
piemēri, kas papildina projekta palīgmateriālus. 

Šādi pārskata gadā Latvijas pedagogiem un 
viņu skolēniem tika nodrošināta gan iespēja 
veidot starptautiskus starpskolu formālās 
izglītības projektus, gan daudzveidīgi tiešsaistes 
un klātienes atbalsta pasākumi, gan regulāra, 
mērķtiecīga informācija un metodisku materiālu 
piedāvājums, veicinot dalībnieku kompetences 
un kvalitāti formālajā izglītībā.

 
JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANA 

Latvijas un Eiropas Kopienas 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 jauniešu 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 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. 

Pārskata gadā projektā “PROTI un DARI!” tika 
iesaistīti 568 mērķgrupas jaunieši. Kopā no 
projekta sākuma līdz 2021. gada nogalei tajā bija 
iesaistīti 4084 mērķgrupas jaunieši, no kuriem 

2670 jaunieši jau bija sekmīgi izpildījuši projektā 
noteikto individuālo pasākumu programmu. 
Darbam ar jauniešiem projekta ietvaros tika 
apmācīts 641 mentors un 271 programmu 
vadītājs. 

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 un 
nodarbinātībā. 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 
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izpratni par situāciju.
 
EIROPAS SAVIENĪBAS VĒRTĪBU, TOSTARP CILVĒKTIESĪBU UN SOLIDARITĀTES, VEICINĀŠANA 

2021. gadā divos programmas “Erasmus+” 
projektu konkursos tika iesniegts 141 projektu 
pieteikums, finansējums tika piešķirts 50 
projektu īstenošanai, nodrošinot iespēju 
projektu aktivitātēs iesaistīties 2303 jauniešiem 
un jaunatnes darbiniekiem, lai uzlabotu 
personīgās kompetences un veicinātu darba ar 
jaunatni kvalitāti. Populārākā apstiprināto 
projektu tēma (24 % gadījumu) bija Eiropas 
vērtības, identitāte un pilsoniskums. 

Lai veicinātu jaunatnes darbinieku izpratni 
par dzimumu līdztiesības jautājumiem, JSPA 
pārskata gadā sadarbībā ar Igaunijas valsts 
aģentūru organizēja tiešsaistes mācības 

jaunatnes darbiniekiem par dzimumu 
līdztiesības jautājumiem, kurās piedalījās 35 
jaunatnes darbinieki. JSPA veidoto raidierakstu 
par “Eiropas jaunatnes mērķiem” ietvaros tapa 
raidieraksta epizode par dzimumu līdztiesību.  

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
divos projektu konkursos tika iesniegti 70 
projektu pieteikumi, no kuriem finansiālu 
atbalstu saņēma 45 projekti. No apstiprinātajiem 
projektiem lielākā daļa bija vērsta uz fizisko un 
garīgo veselību un labbūtību (40 %), kas ir kā 
reakcija uz Covid-19 pandēmijas radīto ietekmi 
un vietējās sabiedrības attīstību (27 %). 

 
LABBŪTĪBA 

2021. gads tika aizvadīts Covid-19 
pandēmijas radītajos apstākļos, kas noteica 
drošības pasākumu ievērošanu. Pandēmijas 
radītās psihoemocionālās sekas īpaši izteikti 
izjuta tieši jaunieši. 63 % Latvijas jauniešu 
2021. gada sākumā atzina, ka pandēmijas laikā 
bija pasliktinājusies viņu mentālā veselība. 
Ņemot vērā Eiropas jaunatnes stratēģijā un 
OECD pētījumos pausto uzstādījumu par 
nepieciešamību iesaistīt jauniešus viņiem 
aktuālu izaicinājumu risināšanā, 2021. gadā JSPA 
veica virkni atbalsta pasākumu, kā arī organizēja 
projektu konkursu Covid-19 pandēmijas seku 
mazināšanai jauniešu un darbā ar jaunatni 
iesaistīto vidū.  

2021. gadā JSPA iesaistījās nacionālo 
aģentūru starptautiskajā ilgtermiņa partnerībā 
“Garīgā veselība un labbūtība”. Partnerībā 
piedalās 13 valstu aģentūras. Partnerības 
ietvaros 2021. gadā tika izstrādāts valsts mēroga 
kartēšanas ziņojums, kurā tika apzināta esošā 
situācija un problēmas atbalsta sniegšanā 
jauniešiem garīgās veselības jomā, esošais 
jaunatnes darbinieku kompetences līmenis par 
jauniešu psihoemocionālo veselību un 

nepieciešamie uzlabojumi. Tika noteiktas 3 
valsts līmeņa prioritātes:  

1) jaunatnes darbinieku kompetences 
uzlabošana darbā ar jauniešu 
psihoemocionālās veselības jautājumiem; 

2) starpsektorālās sadarbības attīstīšana 
pašvaldību līmenī atbalsta sniegšanā 
jauniešiem garīgās veselības jomā;  

3) vienaudžu pieejas attīstīšana.  

Lai sniegtu ieteikumus jaunatnes 
darbiniekiem par to, kā atbalstīt jauniešus 
pandēmijas laikā, JSPA organizēja tiešsaistes 
vebināru “Darbs ar jauniešiem Covid pandēmijas 
laikā”, ko noskatījās vairāk nekā 180 jaunatnes 
jomā iesaistītie.  

Lai nodrošinātu atbalsta pasākumus 
jauniešiem Covid-19 pandēmijas seku 
mazināšanai, JSPA 2021. gadā organizēja īpašu 
projektu konkursu “Atbalsts jauniešiem Covid-19 
pandēmijas radīto seku mazināšanai”. Projektu 
konkursā tika saņemti 152 projektu pieteikumi. 
Finansiālais atbalsts ierobežotā finansējuma dēļ 
tika sniegts 47 projektu pieteikumiem. Projektu 
aktivitātēs tika iesaistīts 16 461 jaunietis. 
Projektu aktivitātes ļāva 64 % gadījumu veicināt 
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jauniešu kompetenču paaugstināšanu, 65 % – 
veicināt piederības sajūtu un pašapziņu, 47 % – 
mazināt psihoemocionālos veselības riskus, 59 % 
– sekmēt jauniešu brīvā laika pavadīšanu 
ārpusskolas aktivitātēs un 40 % – veicināt 
sagatavotību turpmākajām mācībām un darba 
tirgum. Projektu aktivitāšu ietvaros atbalsts 
jauniešiem tika sniegts gan individuālu 
konsultāciju veidā, gan arī iesaistot jauniešus 
dažādās āra dzīves un cita veida aktivitātēs, lai 
viņus motivētu līdzdarboties un socializēties. 

Projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem 
Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” 
ietvaros tika īstenota virkne atbalsta aktivitāšu 
jaunatnes jomā iesaistītajiem. 2021. gada maijā 
tika organizētas 3 mācības potenciālajiem 
projektu iesniedzējiem, kurās kopskaitā 

piedalījas 102 dalībnieki. Lai veicinātu dalībnieku 
psihoemocionālo labbūtību, projekta ietvaros 48 
projektu īstenotāji saņēma regulāru supervīziju 
atbalstu. Sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi 
JSPA organizēja 2 mācības, kā arī nodrošināja 
mentoru atbalstu projektā iesaistītajām 
organizācijām, lai veicinātu vienaudzis 
vienaudzim (peer-to-peer) mācīšanās pieeju 
darbā ar jaunatni un stiprinātu vienaudžu 
atbalsta tīklu veidošanos.  

Pārskata periodā tika īstenots mērķis veicināt 
labbūtību, kas bija aktualizējies ar Covid-19 
pandēmijas radīto seku ietekmi. Mērķis tika 
sasniegts, īstenojot gan mērķtiecīgi plānotu 
projektu konkursu un tā atbalsta aktivitātes, gan 
citas aktivitātes. 

 
DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA 

Viena no četrām prioritātēm programmu 
“Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
ietvaros 2021.–2027. gadam ir digitālā 
transformācija. Programmu ietvaros tiek 
atbalstītas aktivitātes, kas veicina augstu digitālo 
kompetenču, digitālās vides un metodoloģiju 
attīstību, kas savukārt veicina izglītības, mācību 
un jaunatnes jomu sagatavotību un 
nepārtrauktību, ņemot vērā Covid-19 
pandēmijas radītās sekas.  

Pārskata periodā JSPA iesaistījās nacionālo 
aģentūru starptautiskā ilgtermiņa partnerībā 
“Digitālais darbs ar jaunatni”. Projektā iesaistās 
14 valstis no visas Eiropas Savienības. 2021. gadā 
tika uzsākts darbs pie valsts līmeņa stratēģijas 
izstrādes digitālajam darbam ar jaunatni. 

2021. gada pirmajā pusē JSPA organizēja 2 
vebinārus – “Digitālie sadarbības rīki: pieredzes 
stāsti”, gūstot 161 skatījumu, un “Jauniešu 
aktivitāšu popularizēšana digitālajā vidē”, gūstot 
186 skatījumus, kuros jaunatnes jomā iesaistītie 
varēja uzzināt par labās prakses piemēriem un 
digitālo ekspertu vadītām nodarbībām par 
jauniešu iesaistes veicināšanu.  

2021. gada apstiprinātajos programmas 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos 11 % 

gadījumu projektu īstenotāji bija plānojuši 
attīstīt digitālās prasmes un digitālo darbu ar 
jaunatni. Savukārt programmā “Erasmus+” 
2021. gada apstiprinātajos projektos 26 % 
gadījumu projektu īstenotāji bija paredzējuši 
attīstīt digitālās prasmes, digitālo drošību, 
digitālo darbu ar jaunatni un digitālās 
tehnoloģijas un prakses.  

2021. gada novembrī projektu konkursa 
“Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto 
seku mazināšanai” ietvaros tika īstenotas 2 
praktiskas mācības par digitālo rīku izmantošanu 
darbā ar jauniešiem, kurās piedalījās 42 
dalībnieki. Mācību laikā dalībniekiem bija iespēja 
darboties praktiski, digitālās pratības eksperta 
uzraudzībā apgūstot dažādus digitālos rīkus un 
mācoties veidot “Izlaušanās istabas”.  

Lai veicinātu digitālā darba ar jaunatni 
attīstību un kvalitatīvu iekļaušanu formālajā un 
neformālajā izglītībā, 2022. gadā tiek plānots 
veicināt sadarbību ar Latvijas Universitāti, 
nodrošinot nodarbības par digitālo darbu ar 
jaunatni pedagoģijas studiju programmās 
studējošajiem. Tiek plānots izstrādāt digitālo 
kartēšanas ziņojumu, kā arī publicēt metodisko 
materiālu digitālā darba ar jaunatni attīstīšanai 



 

 
26 

organizācijās un pašvaldībās.  
Lai turpinātu sekmēt digitālā darba ar 

jaunatni attīstību valsts mērogā, 2022. gadā tiek 
plānots uzsākt Eiropas Savienības Atveseļošanas 
un noturības mehānisma plāna 2. komponentes 
“Digitālā transformācija” 2.3. reformu un 
investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.2.1.i. 

investīcijas “Digitālās prasmes iedzīvotājiem, 
tostarp jauniešiem” īstenošanu Latvijas 
pašvaldībās. Šīs iniciatīvas ietvaros 2021. gada 
decembrī kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju 
JSPA organizēja informatīvu semināru, lai 
sekmētu pašvaldību iesaisti plānotajā iniciatīvā, 
kā arī apzinātu pašvaldību vajadzības. 

 
VIDES ILGTSPĒJĪBA UN KLIMATA PĀRMAIŅU NOVĒRŠANA 

Vides ilgtspējība un klimata pārmaiņu 
novēršana ir viena no programmu “Erasmus+” 
un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021.–2027. 
plānošanas perioda prioritātēm. JSPA vides 
ilgtspēju un tās aspektus kā būtisku horizontālu 
tēmu iekļāva ne vien speciāli tēmai veltītās 
mācībās, bet arī projektu darbnīcās, konferencēs 
u. c. JSPA organizētajās aktivitātēs. Papildus tam 
JSPA samazināja drukāto un reprezentācijas 
materiālu daudzumu, JSPA organizētajās 
mācībās nodrošināja daudzreiz lietojamos 
ēšanas piederumus, atkritumu šķirošanu, 
veģetāru un vegānu uzturu, kā arī citus vides 
ilgtspēju veicinošus pasākumus. 

2021. gadā tika organizēta projektu darbnīca 
par vides ilgtspēju un zaļo dimensiju projektos. 

Mācībās piedalījās 28 dalībnieki, no kuriem 80 % 
pēc mācībām bija ieinteresēti iesniegt projektus 
par tēmām, kas saistītas ar vides ilgtspēju, un 
60 % no dalībniekiem izstrādāja rīcības plānu, lai 
sekmētu vides ilgtspēju savās organizācijās un 
pašvaldībās. 

2021. gada martā JSPA organizēja vebināru 
par ilgtspējīgu un zaļu pieeju projektu un 
pasākumu īstenošanā, kuru klausījās 116 
dalībnieki.  

Pārskata periodā deviņi projekti no 95 
apstiprinātajiem jeb 9 % no 2021. gadā ES 
programmās īstenotajiem projektiem tematiski 
bija vērsti uz vides un klimata pārmaiņu 
jautājumu risināšanu, “zaļo” prasmju attīstību un 
“zaļāku” pārvietošanos. 
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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. 
2021. gadā stratēģiskās partnerības “Europe 
Goes Local” ietvaros tika iesaistītas 10 
pašvaldību komandas, no kurām 6 pašvaldības 
projekta ietvaros iesniedza  8 projektus 
programmu “Erasmus+”, “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” vai “Jaunatnes politikas valsts 
programmas” ietvaros, tādējādi veicinot mobilā 
un ielu darba ar jaunatni, kā arī stratēģiskas 
darba ar jaunatni plānošanas attīstību vietējā 
līmenī.  

2021. gadā tika organizētas 3 projektu 
darbnīcas “Erasmus+” 2. pamatdarbības 
“Partnerības sadarbībai” projektu veidiem. Tajās 
kopskaitā piedalījās 42 dalībnieki. 46 % no 
dalībnieku pārstāvētajām organizācijām pēc 
mācībām iesniedza projektus.  

Tika organizētas 2 projektu darbnīcas 
programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbības 
projektu veidam “Jaunatnes līdzdalības 
projekti”. Mācībās piedalījās 33 dalībnieki, pēc 
mācībām tika iesniegti 6 projektu pieteikumi. 
Tāpat tika organizēta programmas “Erasmus+” 
1. pamatdarbības projektu veida “Jauniešu 
apmaiņas projekti” projektu darbnīca, kurā 
piedalījās 19 dalībnieki, pēc tās tika iesniegti 5 
projektu pieteikumi. Tika organizēta 
programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
solidaritātes projektu darbnīca. Mācību 3 dienu 
laikā 22 dalībnieki no 16 organizācijām 
pilnveidoja savas kompetences par solidaritāti kā 
vērtību un veidiem, kā popularizēt Eiropas 
vērtības vietējā sabiedrībā. 9 organizācijas pēc 
mācībām iesniedza projektus.  

JSPA organizēja starptautiskas mācības 
“Power” – mācības slēgto iestāžu darbiniekiem. 
Mācībās piedalījās 15 dalībnieki no 5 valstīm, no 

kuriem 83 % mācību rezultātā apguva jaunas 
neformālās izglītības metodes darbā ar 
jauniešiem ieslodzījumā vai pēc tā, kā arī 83 % 
ieguva labākas zināšanas par programmu 
“Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
iespējām. 
Lai stiprinātu mācīšanās nozīmību brīvprātīgā 
darba projektos, JSPA organizēja mācības 
brīvprātīgā darba mentoriem, koncentrējoties uz 
mācīšanās veicināšanas aspektiem. Mācībās 
piedalījās 14 dalībnieki, no kuriem 90 % mācību 
rezultātā uzlaboja savas zināšanas par mācību 
procesa vadīšanu brīvprātīgā darba projektos. 
Pēc mācībām visi dalībnieki norādīja, ka ir 
uzlabojusies viņu izpratne par solidaritāti kā 
vērtību un tās veicināšanu vietējā sabiedrībā. 
80 % dalībnieku izveidoja mācību metodi, ko var 
piemērot darbā ar brīvprātīgajiem atkarībā no 
vides un vajadzībām. 

JSPA organizēja 2 mācības brīvprātīgā darba 
projektu kvalitātes zīmes organizācijām, kuras 
pārskata periodā plānoja iesniegt kvalitātes zīmi 
programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”. 
Mācībās piedalījās 38 dalībnieki, no kuriem 89 % 
padziļināja savas zināšanas par programmu 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” un kvalitātes 
kritērijiem. 

Pēc “Jaunatnes politikas valsts programmas” 
projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 
pandēmijas radīto seku mazināšanai” mācībām, 
kas bija veltītas 2021. gadā notikušo trīs projektu 
konkursu pieteikumu izstrādei, veiktā aptauja 
uzrādīja augstus rezultātus. 2/3 aptaujas 
respondentu norādīja, ka ir izstrādājuši projekta 
pieteikumu un to iesnieguši projektu konkursā. 

2021. gadā JSPA kopā nosūtīja 66 dalībniekus 
no Latvijas uz “Erasmus+” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” starptautiskajām 
mācībām, kuras organizēja citu valstu nacionālās 
aģentūras, lai attīstītu dalībnieku zināšanas par 
programmu prioritātēm, brīvprātīgo darbu, 
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neformālo izglītību un dažādiem projektu 
veidiem, kā arī tīklotos un piesaistītu jaunus 
starptautiskos partnerus saviem projektiem. No 
tiem 44 dalībnieki piedalījās mācībās tiešsaistē 
un 22 dalībnieki piedalījās klātienē.  

Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ 
2021. gadā JSPA organizēja brīvprātīgā darba 
cikla mācības tiešsaistē. Tika organizētas 7 
brīvprātīgo “Iebraukšanas mācības”, kurās 
piedalījās 51 brīvprātīgais, kā arī 6 “Vidusposma 
izvērtēšanas mācības”, kurās piedalījās 48 
brīvprātīgie. Brīvprātīgie atzina, ka Covid-19 

pandēmijas laikā lielākais izaicinājums bija 
saglabāt motivāciju īstenot projekta aktivitātes 
tiešsaistē. Neraugoties uz to, 85,7 % brīvprātīgo 
īstenoja savas solidaritātes plānā iekļautās 
aktivitātes vietējai kopienai, kuras dalībnieki 
izstrādāja iebraukšanas mācību laikā.  

Lai nodrošinātu projektu kvalitāti ES 
programmu “Erasmus+” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” ietvaros, arī 2021. gadā 
tika veiktas 10 projektu uzraudzības vizītes 
saskaņā ar JSPA izstrādāto uzraudzības un 
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 49 amata vietas. No tām 
31 valsts civildienesta ierēdņa amata vieta un 18 
darbinieka amata vietas. 2021. gada nogalē JSPA 
strādāja 45 darbinieki. JSPA 2021. gada beigās 
84,44 % darbinieku bija sievietes, bet 15,56 % – 
vīrieši. JSPA darbinieku vidējais vecums bija 39 gadi. 

Sadalījumā pa vecuma grupām būtisks īpatsvars 
bija vecuma grupai no 35 līdz 44 gadiem – 44,44 % 
no kopējā JSPA darbinieku skaita. Nākamā visvairāk 
pārstāvētā vecuma grupa bija no 24 līdz 34 gadiem 
– 37,78 % darbinieku. Vecuma grupā no 45 līdz 54 
gadiem – 8,89 % darbinieku un vecuma grupā no 55 
līdz 64 gadiem – 8,89 % darbinieku. 

Pārskata gadā JSPA darba tiesiskās attiecības 
uzsāka ar 5 darbiniekiem un darba tiesiskās 
attiecības izbeidza ar 2 darbiniekiem. 2021. gadā 
JSPA valsts civildienesta ierēdņa amatā tika iecelti 
8 valsts civildienesta ierēdņi. JSPA no valsts 

civildienesta ierēdņa amata tika atbrīvoti 7 valsts 
civildienesta ierēdņi. 

Pārskata gadā augstākā izglītība bija visiem JSPA 
darbiniekiem. No visiem JSPA darbiniekiem 
maģistra grāds bija 55 %, bakalaura grāds – 43 % un 
doktora grāds bija 2 %. 

Pārskata gadā 8,88 % JSPA darbinieku bija 
nostrādājuši vairāk nekā 10 gadus, 15,56 % JSPA 
darbinieku bija nostrādājuši no 6 līdz 10 gadiem, 
48,89 % JSPA darbinieku bija nostrādājuši no 1 gada 
līdz 5 gadiem, savukārt 26,67 % JSPA darbinieku 
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 
2021. gadā tika īstenota atbilstoši Eiropas 
Komisijas programmu ieviešanas vadlīnijām, 
darba programmai Eiropas Komisijai, “Jaunatnes 
politikas valsts programmas” 2022.–
2024. gadam plānam, JSPA rīcības plānam, kas 
noteica 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 platformās u. c. 

 
INFORMĒŠANA PAR JSPA UN TĀS ĪSTENOTAJĀM 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, viedokļu raksti, 
intervijas u. tml.), projektu dalībnieku pieredzi 
u. c. jomas tēmām. Pārskata gada ietvaros tika 
sagatavotas 35 preses relīzes, medijos ievietotas 
3147 publikācijas vai sižeti par JSPA un tās 
īstenotajām programmām, to dalībnieku 
pieredzi. 

Šajā laikā tika uzturēta un regulāri atjaunota 
informācija JSPA administrētajās tīmekļa vietnēs 
ar kopējo skatījumu skaitu 352 662 un 62 312 
jauniem lietotājiem. Pārskata periodā tika 
izveidota jauna programmas “Erasmus+” 
perioda 2021.–2027. gadam tīmekļa vietne, ko 
izstrādāja JSPA un Valsts izglītības attīstības 
aģentūras pārstāvji, jo arī turpmākajā periodā 
šajā tīmekļa vietnē abas aģentūras veiks 
informācijas ievietošanu un satura 
administrēšanu.  

JSPA pārskata gadā attīstīja daudzveidīgu tiešo 
komunikāciju ar auditoriju digitālajās 

platformās. JSPA uzturēto sociālo tīklu platformu 
profilu skaits pārskata gadā bija 14 sociālo tīklu 
profili, kuros tika uzturēta informācija (no tiem 
12 sociālo tīklu profilu saturs tika administrēts). 
JSPA uzturēja komunikāciju sociālo tīklu 
platformās “Facebook”, “Twitter”, “Instagram” 
un “Youtube”, “TikTok”, raidierakstu 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 sasniedza 32 244 sekotājus. JSPA 
administrētie (tostarp daļēji administrētie) 
kanāli: 

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

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

• www.instagram.com: @jspa_latvija; 
@Eurodesk_latvia; 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
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• www.youtube.com: Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra; 
eTwinning; 

• www.tiktok.com: @iesaisti_es 

• www.linkedin.com: Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra 

• raidierakstu profils @Jaunambūt 
platformās “Spotify”, “Anchor” u. c.  

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, kā arī vairākus digitālus materiālus 
(infografiki, video, attēli u. tml.). Tāpat tika 
sagatavotas un nosūtītas 10 ziņu lapas 1150 
adresātiem JSPA jaunumu saņēmējiem.  

2021. gads bija arī programmu “Erasmus+” un 
“Eiropas Solidaritātes korpuss” jaunā plānošanas 
perioda 2021.–2027. gadam sākuma gads, tādēļ 
tika īstenoti vairāki informatīvie pasākumi, 
nodrošinot to pēc iespējas plašāku pieejamību 
virtuālajā vidē (vairāk nekā 7000 skatījumu 
programmas “Erasmus+” atklāšanas 
pasākumiem, vairāk nekā 1000 skatījumu 
programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
pasākumiem, kā arī vairāk nekā 7700 skatījumu 
abu programmu informatīvajām dienām). Tāpat 
tika nodrošināta aktuālo tiešsaistes pasākumu 
ierakstu izveidošana, publicēšana un 
popularizēšana. Pārskata periodā pasākumiem 
tika nodrošinātas vairāk nekā 30 “Facebook” 
tiešraides. Pārskata gadā tika īstenoti vairāki 
pasākumi, kā arī JSPA piedalījās trešo pušu 
organizētajos pasākumos.  

Pārskata periodā tika veikta informatīva 
kampaņa par “DiscoverEU”, kas sasniedza 
32 000 skatījumu, kā arī kampaņa par zaļu 
domāšanu un ilgtspējīgiem ikdienas 
paradumiem jauniešu projektos un ikdienā, 
kuras ietvaros kopējais informatīvo materiālu 
(video, infografiki, ieraksti u. tml) skatījumu 
skaits sasniedza 51 000. Lai plašāk popularizētu 
programmu iespējas un jaunā programmu 
perioda projektu konkursus un atbalsta 
pasākumus, tika īstenota mediju kampaņa 
lielākajā ziņu portālā Latvijā delfi.lv, sasniedzot 
389 038 skatījumus. 

JSPA īstenotās sabiedrības aptaujas ietvaros 
respondentu sniegtās atbildes liecina par to, ka 
lielākā daļa respondentu (13,3 %) informāciju 
ieguvuši e-pastā, 13,1 % informāciju guvuši 
sociālajos tīklos, 12,9 % – tīmekļa vietnē 
www.jaunatne.gov.lv. Mazliet mazāks skaits 
informāciju guvuši JSPA tiešsaistes mācību 
ietvaros (10,5 %), savukārt “Facebook” mācību 
un pasākumu tiešraidēs – 9,4 %, bet 8,8 % – 
klātienes mācībās. 7,6 % respondentu 
informāciju guvuši JSPA “Youtube” kanālā un 
6,4 % – klātienes mācībās. 5,5 % informāciju 
guvuši no sociālo tīklu “story” materiāliem, 5,1 % 
– no sociālo tīklu domubiedru grupām, 4,3 % – 
no informatīvajiem materiāliem, savukārt 2,1 % 
– “eTwinning” tīmekļa vietnē.  

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, 
tādēļ šajā laikā JSPA turpināja īstenot 
konsultāciju sniegšanu e-pastā, telefoniski, 
“Zoom” vai klātienē. 

 
SABIEDRĪBAS VIEDOKLIS 

Lai nodrošinātu uz sabiedrību orientētu 
pakalpojumu sniegšanu, JSPA pārskata periodā 
turpināja veikt mērķauditorijas apmierinātības 

pētījumu. Mērķauditorijas vērtējums tiek 
izmantots, plānojot JSPA sniegto pakalpojumu, 
tostarp konsultāciju, pilnveidošanu. 

http://www.youtube.com/
http://www.tiktok.com/
http://www.jaunatne.gov.lv/
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Sabiedrības vērtējums tika noskaidrots, 
2021. gada nogalē īstenojot ikgadējo aptauju, 
kuru tiešsaistē aizpildīja 102 respondenti, no 
tiem 83 % bija juridiskas personas (pašvaldību 
pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji 
u. tml.) un 17 % – privātpersonas.  

Vairākums respondentu jeb 86,27 % 
sadarbību ar JSPA pārskata gadā vērtēja kā 
“labu” vai “ļoti labu”, 12,75 % sadarbību vērtēja 
“vidēji”, kopā veidojot 99,02 % apmierinošu 
vērtējumu. Tikai 1 cilvēks sadarbību vērtēja kā 

“sliktu” vai “ļoti sliktu”. Kā liecina aptaujas dati, 
respondenti bija 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 arī informācija 
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, pārskata 
periodā tika turpināts uzsāktais darbs, 
nodrošinot sabiedrības līdzdalību JSPA 
konsultatīvajā padomē, kā arī tika turpināta 
sadarbība 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 būtiska bija 
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. JSPA 
sadarbojās ar “Eurodesk” reģionālajiem 
sadarbības partneriem (biedrībām un 
nodibinājumiem), kas sniedza informāciju par 
programmām “Erasmus+”, “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 2022. gadam 

 
2022. gadā JSPA darbība tiks īstenota atbilstoši 

programmas “Erasmus+”, programmas “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” vadlīnijās, darba programmā 
Eiropas Komisijai, “Jaunatnes politikas valsts 
programmā” 2022.–2024. gadam, JSPA rīcības 
plānā 2022. gadam noteiktajiem mērķiem un tiem 
atbilstošiem rezultatīviem rādītājiem. 

2022. gadā JSPA organizēs programmu 
“Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
projektu konkursus, popularizēs programmu 
prioritātes, veicinot to ieviešanu īstenotajos 
projektos, kā arī sniegs potenciālajiem un 
esošajiem projektu īstenotājiem nepieciešamo 
atbalstu. 

2022. 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; 

• 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; 

• tiks uzsākta jaunatnes darbinieku izcilības 
programma, kurā plānots iesaistīt 48 
jaunatnes jomā iesaistītos, veicinot darbā ar 
jaunatni iesaistīto personu kompetenču 
celšanu darbā ar jauniešiem ar ierobežotām 
iespējām. Programmas ietvaros JSPA sniegs 
atbalstu izglītojamo pašpārvalžu 
stiprināšanai un attīstībai, organizējot gan 
mācības 135 skolām, gan arī atbalstīs 
jauniešu iniciatīvas projektu konkursā 

“Kontakts”. Programmas ietvaros tiks sniegts 
supervīziju atbalsts 48 jaunatnes jomā 
iesaistītajiem, kā arī tiks organizēts 
mentorings jaunatnes darbiniekiem, kuri 
nesen uzsākuši darbu jaunatnes jomā.  

2022. gadā tiek plānots uzsākt Eiropas 
Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma 
plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 
2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās 
prasmes” 2.3.2.1.i. investīcijas “Digitālās prasmes 
iedzīvotājiem, t. sk. jauniešiem” īstenošanu. 
Projektā laika periodā līdz 2026. gadam plānots 
iesaistīt 42 pašvaldības. Projekta kopējais 
finansējums plānots 3 090 000 EUR. 

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

2022. gadā JSPA plāno iesaistīt 10 pašvaldības 
jaunā ilgtermiņa moduļu mācību projektā, lai 
sekmētu darbu ar jauniešiem lauku un attālos 
reģionos, kā arī jauniešiem ar ierobežotām 
iespējām. Tiek plānots organizēt vebinārus un 
raidierakstus par jaunatnes jomā aktuālām tēmām 
un jautājumiem. 2022. gada augustā tiek plānota 
“Projektu nakts”, kuras laikā organizācijas un 
jaunieši varēs izstrādāt savas projektu idejas, kā arī 
uzsākt darbu pie projektu pieteikuma 
sagatavošanas.  

2022. gadā tiks prezentētas JSPA iekļaušanas, 
līdzdalības, digitālā darba ar jaunatni un 
“EuroPeers” stratēģijas, kuras veidotas, lai sekmētu 
JSPA un ES programmu prioritāšu un mērķu 
sasniegšanu. Tiek plānotas starptautiskās mācības 
“Trainers of Trainers for Inclusion” un starptautiskā 
mācību vizīte par jaunatnes darbinieku 
psihoemocionālās veselības veicināšanu. Lai 
iepazīstinātu jaunatnes jomā iesaistītos ar ES 
programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” sniegtajām iespējām, JSPA organizēs 
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starptautiskas mācības “Appetiser”, “Star of 
Europe” un “TOSCA”. 

2022. gada oktobrī “Erasmus+” 35-gades 
ietvaros tiek plānots organizēt ikgadējo 
starptautisko konferenci “Nākamais solis darbā ar 
jaunatni”, šogad par prioritāro tēmu izvirzot 
programmas “Erasmus+” vienu no prioritātēm – 
darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām.  

Ņemot vērā to, ka 2022. gads ir pasludināts par 
“Eiropas jaunatnes gadu”, JSPA plāno organizēt 
aktivitātes, lai stiprinātu jaunatnes jomu 
pašvaldībās, kā arī plāno iesaistīties “11 Eiropas 
jaunatnes mērķu” diskusiju cikla organizēšanā un 
diskusiju festivālā “Lampa”. JSPA 2022. gadā uzsāks 
dalību starptautiskā projektā “Lobbying for Youth 
Work”, kura ietvaros 3 projektā iesaistītās Latvijas 
pašvaldības veicinās jaunatnes jomas interešu 
pārstāvību vietējā līmenī. Projekta 2. moduļa 
starptautiskās mācības tiks rīkotas Latvijā 
2022. gada septembrī.  

JSPA 2022. gadā uzsāks organizēt “DiscoverEU” 
cikla mācības jauniešiem, kuri ir saņēmuši ceļojuma 
biļetes, kā arī organizēs tikšanās citu valstu 
jauniešiem, kuri “DiscoverEU” ietvaros ieradīsies 
Latvijā. Tiks izstrādāta brošūra latviešu valodā 
jauniešiem, kuri dosies “DiscoverEU” ceļojumā, kā 
arī tiks izsludināts jauns projektu veids 
“DiscoverEU” – iekļaušanas projekts, lai veicinātu 
jauniešu ar ierobežotām iespējām mobilitāti un 
iesaisti ES programmās.  

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem NEET situācijā, 
projektā “PROTI UN DARI!” 2022. gada ietvaros 
plānots iesaistīt līdz 600 jauniešiem. 

2022. gadā JSPA “eTwinning” skolu sadarbības tīkla 
ietvaros plāno īstenot dažādas tiešsaistes un 
klātienes profesionālās pilnveides iespējas 
esošajiem un potenciālajiem “eTwinning” 
dalībniekiem par projektu metodes izmantošanu 
un IKT pielietošanu mācību procesā. 

 

JSPA IR PLĀNOTAS ŠĀDAS FINANŠU SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBAS 
LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU: 
 

1) CESPI/IZM/004 – Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programmas “Jaunatne darbībā” 
2007.–2013. gadam projektu nodrošināšana; 

 
2) CESPI/IZM/024 – Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2014.–2020. gadam Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūras projektu nodrošināšana; 
 
3) CESPI/IZM/044 – Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2021.–2027. gadam Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūras projektu nodrošināšana; 
 

4) ESPI/IZM/036 – “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektu īstenošanas nodrošināšana; 

5) CESPI/IZM/043 – Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021.–
2027. gadam projektu nodrošināšana. 

    

Direktore    (paraksts*)    D.Sproģe, (datums*) 
*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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1.PIELIKUMS. JSPA 2021. 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) 

6 590 630 12 068 844 5 680 906 

1.1. Dotācijas 2 677 113 3 213 099 3 086 025 

1.2. Pārējie finanšu ieņēmumi 17 407 0 8 449 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 3 896 110 8 799 948 2 585 659 

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 

 
55 797 

 
773 

2. Izdevumi (kopā) 6 252 876 14 249 193 4 822 896 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 6 223 748 14 181 338 4 805 610 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 694 063 4 144 645 2 016 813 

2.1.2. 
Subsīdijas, dotācijas un 
sociālie pabalsti 

3 128 456 7 381 881 1 746 177 

 
2.1.3. 

Kārtējie maksājumi Eiropas 
Kopienas budžetā un 
starptautiskā sadarbība 

0 1 668 0 

2.1.4. 
Uzturēšanas izdevumu 
transferti 

1 401 229 2 653 144 989 165 

2.2 
Pārējie izdevumi, kas veidojās 
pēc uzkrāšanas principa 

10 447 0 53 455 

2.3. Kapitālie izdevumi 18 681 67 855 17 286 

2.4. 

Finansēšana.  
Ārvalstu finanšu palīdzības 
naudas līdzekļu atlikuma 
palielinājums 

337 754 -2 180 349 858 010 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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