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1.  

Kā rīkoties, ja saistībā ar koronavīrusa 

izraisītās saslimšanas "Covid-19" 

pandēmiju, jaunietim nav iespējams 

piedalīties individuālās pasākumu 

programmas izpildē pilnā apmērā? Vai 

izmaksas par pārējām stundām tiks 

attiecinātas? 

Attiecībā uz iesākto IPP īstenošanu ir attiecināms sadarbības līguma 1.pielikuma "Līguma vispārējie noteikumi" 

7.3.2.7.apakšpunkts: 

7.3. Gadījumos, kad Mērķa grupas jaunietis: 

7.3.2. attaisnojoša iemesla dēļ nav varējis piedalīties individuālās pasākumu programmas izpildē pilnā apmērā, t.i. 

48 (četrdesmit astoņas) stundas, Sadarbības partnerim tiek proporcionāli attiecinātas izmaksas par Mērķa grupas 

jaunietim sniegto atbalstu atbilstoši faktiskajam sniegtā atbalsta stundu skaitam. Lai Sadarbības partnerim 

attiecinātu izmaksas proporcionāli faktiskajam sniegtā atbalsta stundu skaitam par Mērķa grupas jaunieti, kuram 

atbalsts sniegts mazāk nekā 48 (četrdesmit astoņas) stundas mēnesī, jāiesniedz kavējumu attaisnojošie dokumenti. 

Par attaisnojošiem iemesliem ir uzskatāmi: 

7.3.2.7. citi ārkārtas gadījumi. 

 

Tātad situācijā, ja jaunietim mēnesī nav iespējams sniegt atbalstu 48 stundu apmērā, JSPA attiecinās 

izdevumus par faktiski sniegtā atbalsta stundām. 

Papildus vēršam uzmanību: 

• atbildīgi jāizvērtē, vai katram konkrētajam jaunietim nav lietderīgāk uz laiku apturēt IPP. Šajā gadījumā 

jāiesniedz Izziņa par veiktajiem individuālās pasākumu programmas grozījumiem (sadarbības līguma 

14.pielikums) un IPP grozījumi; 

• kopā ar maksājuma pieprasījumu, iespēju robežās, ir jāiesniedz attaisnojošs dokuments, kurš pamato kāpēc 

nav apmeklēts konkrētais atbalsta pasākums (piemēram, ārsta izziņa; paziņojums par kursu atcelšanu; avio 

biļete, kurā ir redzams, ka jaunietis ir bijis koronavīrusa skartajā valstī utt). IPP progresa izvērtējumā 

(sadarbības līguma 10.pielikums) sadaļā "Mērķa grupas jaunieša prombūtne pārskata periodā un tās 

iemesli" obligāti jābūt detalizētam aprakstam; 

• Programmu vadītāju un Mērķa grupas jauniešu mentoru faktiski sniegtajam atbalstam jāatbilst 

apstiprinātajā IPP norādītajam. 
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2.  

Kādi dokumenti jāiesniedz, kā tie 

noformējami, ja saistībā ar Covid-19 

tiek atceltas IPP paredzētās aktivitātes 

un nav iespējams nodrošināt IPP 

realizāciju tuvākajā laikā? 

 

Ja tiek apturēta mērķa grupas jaunieša IPP uz nenoteiktu laiku (t.i., nav zināms, kad IPP īstenošana tiks atsākta): 

1. Jāiesniedz aizpildīta veidlapa  "Izziņa par veiktajiem individuālās pasākumu programmas grozījumiem" 

(sadarbības līguma 14.pielikums) (turpmāk – Izziņa). 

Izziņā jānorāda informācija, ka IPP tiek apturēta uz nenoteiktu laiku sakarā ar ārkārtas situāciju (COVID – 19). 

Izziņā lūdzam apliecināt, ka pirms tiks atsākta IPP īstenošana, JSPA tiks iesniegta grozītā IPP. 

Izziņu var iesniegt atsevišķi un var iesniegt ar kārtējo Maksājuma pieprasījumu. Precizēta IPP nav jāiesniedz. 

 

2. Ne mazāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms IPP īstenošanas atsākšanas jāiesniedz Izziņa (aprakstot IPP atsākšanas 

datumu un visas izmaiņas) un precizētā IPP. 

 

Ja tiek apturēta mērķa grupas jaunieša IPP uz noteiktu laiku (t.i., ir zināms, kad IPP īstenošana tiks atsākta): 

Ne mazāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms IPP īstenošanas apturēšanas jāiesniedz Izziņa (aprakstot IPP atsākšanas 

datumu un visas izmaiņas) un precizētā IPP. 

Izziņā jānorāda informācija, ka IPP tiek apturēta uz noteiktu laiku sakarā ar ārkārtas situāciju (COVID – 19). 

 

3.  

 

Kādi nosacījumi jāņem vērā, lai tiktu 

piemērots un attiecināms dalītais 

maksājums pandēmijas laikā? 

Lūdzu skatīt sagatavoto informatīvo dokumentu par “Par dalītā maksājuma piemērošanu ārkārtas situācijas laikā” 

 

http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/ESK/2020/dalitais_maksajums.pdf

