
JSPA iespējas pašvaldībām

Rīga, 15.04.2019.



-Atklātais projektu konkurss IZM jaunatnes 
politikas valsts programmas ietvaros

-Pašvaldību iespējas ES programmā 

„Erasmus+: Jaunatne darbībā”

-Pašvaldību iespējas ES programmā

„Eiropas Solidaritātes korpuss”

-Tuvākās mācības un citas aktualitātes
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Darba kārtība



IZM jaunatnes politikas 
valsts programma

-Jaunatnes politikas valsts programmas 
prioritāte: veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni 
plānošanu un attīstību vietējā līmenī

-Atklātais projektu konkurss: „Atbalsts 
jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī 
saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem 
jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”
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Atklāta konkursa mērķis un 
aktivitātes

Mērķis: atbalstīt projektus, kas vērsti uz 
vietējā līmeņa jaunatnes politikas plānošanas 
dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu 
ilgtermiņa plānveida darba ar jaunatni 
pašvaldībā attīstībai

Atbalstāmās aktivitātes: pasākumi, kas ir 
tieši saistīti ar ilgtermiņa risinājumu (pieeju, 
sistēmu, programmu) izstrādi un ieviešanu 
dažādās darba ar jaunatni jomās
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Atbalstāmās aktivitātes

Jaunatnes politikas plānošanas 
dokumentos iekļauto mērķu/darbības 

virzienu – saturiska pilnveide –

“praktiski risinājumi” lielo 
mērķu sasniegšanai
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Darba ar jaunatni virzienu 
piemēri

Jauniešu līdzdalība

Starpinstitucionālā sadarbība

Sociālā iekļaušana

Brīvprātīgais darbs

Mobilais/ielu darbs ar jaunatni

Jauniešu iniciatīvas, jauniešu NVO

Jauniešu informēšana

Digitālais darbs ar jaunatni

Jaunatnes politikas plānošana, izvērtēšana, pilnveidošana

Jauniešu uzņēmīgums, nodarbinātība

Darbs ar jaunatni starptautiskā līmenī

Jaunatnes jomā iesaistīto personu un institūciju kapacitātes 
stiprināšana
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Olaines pašvaldības
projekts „Soli pa solim”

Mērķis: radīt modeli plānveidīgai un regulārai Olaines novada
jaunatnes darbā iesaistīto iestāžu, organizāciju un biedrību
sadarbībai un paaugstināt iesaistīto partneru kapacitāti

Aktivitāšu piemēri:

•Olaines novada jaunatnes darbā iesaistīto iestāžu,
organizāciju un biedrību pārstāvju tikšanās

•sadarbības rīcības plāna izstrāde

•apmācības skolēnu parlamentu un jauniešu domes
kapacitātes celšanai
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Jūrmalas pilsētas
projekts „Jūrmalas jauniešu 

informācijas tīkls”

Mērķis: attīstīt Jūrmalas jauniešu informācijas tīklu un
nodrošināt jauniešiem aktuālas, kvalitatīvas, pieejamas un
saistošas informācijas apmaiņu, ilgtermiņā veicinot jauniešu
informēšanu Jūrmalas pilsētā

Aktivitāšu piemēri:

• informācijas apmaiņas un sadarbības tīkla pilnveide un
nostiprināšana, iesaistot jauniešus, skolas un skolēnu
pašpārvaldes, Jūrmalas Jauniešu domi

• seminārs par medijpratības kompetencēm

• ieteikumu izstrāde Jūrmalas jauniešu sadarbības un
informācijas tīkla rīcības plānam

• izvērtēšanas forums

• izveidotā informācijas tīkla atpazīstamības vairošana
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Kandavas novada projekts 
„Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši –
labā roka mobilā jaunatnes darbā”

Mērķis: veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un jauniešu
iniciatīvu realizāciju Kandavas novada pilsētā un pagastos,
nodrošinot mobilu jaunatnes darbu un aptverot plašāku un
jauniešu loku

Aktivitāšu piemēri:

-neformālās izglītības apmācības jauniešu vēstnešiem

-vēstnešu misijas pildīšana – jauniešu brīvprātīgā darba un
iniciatīvu realizācija kopā ar vietējām jauniešu grupām

-vēstnešu supervīzijas

-projekta izvērtēšanas pasākums, tai skaitā turpmākās
darbības vīzijas izstrāde un paveikto darbu prezentēšana
Kandavas novada domē
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-strukturēts process (pieeja, sistēma, programma),
kas rada ilgtermiņa ietvaru konkrēta darba ar
jaunatni rīcības virziena īstenošanai pašvaldībā

-izstrādāts, pamatojoties uz mērķa grupas vajadzību
analīzi, konsultējoties ar jauniešiem un citām
ieinteresētajām pusēm

-konkrēts mērķis, ilgtermiņa darba plāns/rīcības plāns,
noteikti sasniedzamie rezultāti un izstrādāta
izvērtēšanas kārtība

-ilgtermiņa risinājuma īstenošanai pieejami noteikti
resursi (cilvēkresursi, finanšu resursi un
materiāltehniskie resursi)

Ilgtermiņa risinājuma
elementi



Atbalstāmās aktivitātes 
un rīcības virzieni

• Darba grupas

• Semināri un mācības

• Pieredzes apmaiņas

• Ekspertu piesaiste

• Konsultācijas ar jauniešiem

• Interešu aizstāvības pasākumi

• Metodisko materiālu izstrāde un pētījumi

• Monitoringa aktivitātes

• Jaunu pakalpojumu jauniešiem izstrāde un pilotēšana u.c.

Vēlams izvēlēties 1-2 prioritāros darba ar jaunatni rīcības 

virzienus!!! 11



Savā pieredzē dalās 
iepriekšējo projektu īstenotāji



Savā pieredzē dalās 
iepriekšējo projektu īstenotāji



Projekta iesniedzējs

Pašvaldība: kurai ir spēkā esošs darba ar jaunatni
plānošanas dokuments vai sadaļa par darba ar
jaunatni jautājumiem ir iekļauta citā pašvaldības
spēkā esošā attīstības plānošanas dokumentā (šie
dokumenti var būt arī izstrādes stadijā)

!!! Ja apstiprināts projekts konkursā “Atbalsts 
darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai 

vietējā līmenī”, tad šajā konkursā nevar piedalīties.



Konkursa nosacījumi

Atbalstāmo projektu skaits: līdz 20

Projekta maksimālā summa: EUR 3500,00

Projekta īstenošana: 08.07.19.-31.08.2020.

Projektu skaits vienam iesniedzējam: 1
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Iesniedzamie dokumenti

Projekta iesnieguma veidlapa 
(nolikuma 1.pielikums)

Projekta budžeta tāmes veidlapa 
(nolikuma 2.pielikums)

!!! Norādītie dokumenti jāiesniedz tikai elektroniskā 
formā, nosūtot ar elektronisko parakstu parakstītu 

projekta iesniegumu uz aģentūras oficiālo 
elektronisko adresi vai uz aģentūras elektronisko 

pasta adresi - info@jaunatne.gov.lv

mailto:info@jaunatne.gov.lv


Projektu konkursa laika 
grafiks

Seminārs: 2019.gada 18.aprīlī plkst. 10:30-16:00, 
LU Microsoft Inovāciju centrā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4

Projektu iesniegumu sagatavošana: 
līdz 2019.gada 22.maijam

Projektu iesniegšanas termiņš:
2019.gada 22.maijs.

Projektu vērtēšana: 
no 2019.gada 22.maija līdz 2019.gada 21.jūnijam

Līgumu noslēgšana: līdz 2019.gada 7.jūlijam



ES programma “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” – Jaunatnes 

dialoga projekti (KA3)

Mērķis: 

-veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrībā

-sekmēt diskusijas starp jauniešiem un 
lēmumu pieņēmējiem

-sniegt ieguldījumu jaunatnes politikas 
veidošanā
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ES programma „Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” – Jaunatnes 

dialoga projekti (KA3)

Aktivitātes: aktivitātes, kas veicina 
jauniešu līdzdalību un sadarbību ar 
lēmumpieņēmējiem

Dalībnieki: vismaz 30 jaunieši, 13-30 
gadi + lēmumpieņēmēji!!!

Projekta ilgums: 3-24 mēneši
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ES programma “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” – Jaunatnes 

dialoga projekti (KA3)

Projekts var notikt gan nacionālā, gan 
starptautiskā līmenī

Finansējums: projektam nav noteikts 
maksimālais pieejamais finansējums.

Projekti tiek finansēti, izmantojot EK 
noteikto vienības likmi - 34 euro 
dalībniekam/dienā
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Jaunatnes dialoga
projekts "Help" - Alūksnes, 
Gulbenes, Viļakas un Balvu 

pašvaldības 

-Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādāšana, 
apstiprināšana/izmaiņas

- Līdzdalības metožu izmantošana gan sev ierastās 
vidēs, gan attālākos ciemos un pagastos

- Diskusija par jauniešu  konsultatīvās padomes 
nepieciešamību un tās izveidošana

- Jauniešu regulāra iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā 
tiek nodrošināšana arī pēc projekta
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"Eiropas Solidaritātes 
korpuss" – Darba projekti

Darba projektu mērķis ir nodrošināt 18 līdz 30 gadus 
veciem jauniešiem iespēju:

-gūt praktisku pieredzi organizācijā

-popularizēt solidaritāti kā vērtību

-palīdzēt risināt sabiedrībai aktuālus izaicinājumus

-uzlabot savas kompetences
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Projekta piemērs

-Pašvaldības iestāde "SOS": palīdz grūtībās 
nonākušām ģimenēm un jauniešiem

-Pēteris ir aktīvs 28 gadus vecs jaunietis: mācās 
sociālo darbu, darbojas jauniešu NVO un vēlas 
iegūt darba pieredzi sociālajā jomā

-Pēteris strādāja organizācijā 10 mēnešus, kuru 
laikā īstenoja sociālās kampaņas, palīdzēja ieviest 
prasmju un iemaņu darbnīcas jauniešiem un 
iesaistījās jaunu sociālo projektu attīstīšanā
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Organizatoriskais atbalsts: 7.00 euro/dienā

Papildu atbalsts jauniešiem ar ierobežotām 
iespējām: 7.00 euro/dienā 

Projekta vadības izmaksas: 225.00 euro

Individuālais atbalsts: 720.00 euro

KOPĀ: ~3045 euro/5145 euro (ja iesaista 
jaunieti ar ierobežotām iespējām)

Projekta izmaksas



“Eiropas Solidaritātes korpuss” 
kvalitātes zīme

-Lai īstenotu Darba projektu, pašvaldībai 
jāsaņem Kvalitātes zīme

-Kvalitātes zīmes pieteikumu var iesniegt 
jebkurā laikā

-Kvalitātes zīmes pieteikumu izvērtē aptuveni 
6 nedēļu laikā

-Uz projekta iesniegšanas brīdi pašvaldībai 
jābūt piešķirtai Kvalitātes zīmei
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Projektu iesniegšanas 
termiņi

2019. gadā "Eiropas Solidaritātes korpuss" un 

"Erasmus: Jaunatne darbībā" projektus var 
iesniegt:

-Līdz 2019. gada 30. aprīlim

-Līdz 2019. gada 1. oktobrim

Projekti jāiesniedz tiešsaistē!!!
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Konference - Nākamais solis darbā 
ar jaunatni:

nākotnes jaunietis un inovatīvas 
līdzdalības formas

Latvijas Nacionālā bibliotēka, 03.05.2019.

Konference pašvaldību, nevalstisko organizāciju, jauniešu
centru pārstāvjiem par aktīvu jauniešu līdzdalību

-Eiropas vadošie eksperti līdzdalības jautājumos 

-aktīvās līdzdalības aktualitātes jauniešu vidū

-Latvijā redzamāko jauniešu  - aktīvās līdzdalības 
īstenotāju - viedokļi
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Tuvākās mācības

05. – 09.06.2019.
Projektu laboratorija iekļaujošiem projektiem, 
strādājot ar jauniešiem NEET situācijā (Latvija)
Pieteikšanās līdz 15. aprīlim

24. – 29.09.2019.
Mācības par neformālo izglītību «The Power of Non-
formal Education» (Bulgārija)
Pieteikšanās līdz 30. maijam

07. – 12.07.2019.
Mācības par mentora kompetenču uzlabošanu 
Brīvprātīgā darba projektos «MENTOR plus» 
(Austrija)
Pieteikšanās līdz 10. maijam
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Jaunie metodiskie
materiāli



Paldies!
Lai izdodas!     

Rasa Lazdiņa
Tālr.: 67358068

E-pasts: rasa.lazdina@jaunatne.gov.lv  

Ilze Vonda
Tālr.: 67358070

E-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv 


