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PRIEKŠVĀRDS  
 
Labdien, godājamo lasītāj! 

 
Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (turpmāk – aģentūra) 

sniedz Jūsu vērtējumam 2011.gada darbības publisko pārskatu. 
 
Pārskata periodā viena no mūsu darbības prioritātēm bija Eiropas Savienības 

programmas „Jaunatne darbībā” projektu dzīves cikla nodrošināšana un administrēšana 
atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām, informatīvo pasākumu organizēšana par iesaistīšanās 
iespējām programmā, kā arī informēšana par Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla 
Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām. Tikpat nozīmīgi bija arī citi 
darbības virzieni, piemēram, Eiropas Savienības rīcības programmas mūžizglītības jomā 
projekta eTwinning īstenošana, Annas Lindes fonda Latvijas biedrorganizāciju tīkla 
koordinēšana, kā arī Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes 
iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” īstenošana.  

 
Programmas „Jaunatne darbībā” mērķis ir Eiropas pilsonības apzināšanās veicināšana 

jauniešu vidū, kā arī jauniešu iesaistīšanās Eiropas nākotnes veidošanā. Tā sniedz lielisku 
iespēju ikvienam jaunietim vecumā no 13 līdz 30 gadiem īstenot jauniešu apmaiņas vai 
iniciatīvas projektu, iesaistīties Eiropas Brīvprātīgajā darbā. Tas ir ceļš citu kultūru 
izzināšanā, veids, kā iegūt jaunu pieredzi.  

 
2011.gads Eiropas Savienībā tika pasludināts par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, un 

visu gadu aģentūra bija kā nozīmīgs atbalsts vairākiem tūkstošiem cilvēku neformālās 
izglītības pamatvērtību iemantošanā – mācīties darot, mācīties būt kopā ar citiem, mācīties 
mācīties un mācīties būt. 

 
Pārskata periodā nodrošinājām arī Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla 

Eurodesk darbību Latvijā. Eurodesk rīcībā ir datubāze ar vairāk nekā 150 Eiropas finansējuma 
programmu aprakstiem, dokumentāciju un kontaktiem, un to izmanto aģentūras reģionālie 
koordinatori, lai palīdzētu jauniešiem saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par 
studiju, ceļošanas un līdzdalības iespējām Eiropā.  

 
Veicinot savstarpējo sapratni un starpkultūru dialogu starp reģiona kultūrām, reliģijām 

un cilvēkiem, 2011.gadā turpinājām koordinēt Annas Lindes fonda Latvijas biedrorganizāciju 
tīklu. 

 
Kopš 2005.gada aģentūra administrē projektu Eiropas Dienasgrāmatas. Projekta 

ietvarā Generation Europe fonds sagatavo Skolēnu dienasgrāmatas un Skolotāja 
rokasgrāmatas, kuras bez maksas nodrošina Eiropas Komisija. Dienasgrāmatas papildina 
vērtīgs izziņas materiāls par jauniešiem nozīmīgiem tematiem – karjeras iespējām, veselību 
un drošību, vidi, Eiropas Savienību un daudziem citiem aktuāliem jautājumiem. 

 
2011.gada 30.maijā tika parakstīts Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta līgums par 
finansējuma piešķiršanu jauniešu centru izveidei un apmācībām jauniešiem un jaunatnes 
darbiniekiem, lai sekmīgi īstenotu jaunatnes politiku pašvaldību līmenī. Projektu plānots 
īstenot līdz 2017.gadam, un projekta īstenotājs ir aģentūra. Vienas projekta komponentes 
ietvaros paredzēts izveidot 17 multifunkcionālus jauniešu centrus dažādās Latvijas Republikas 
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1. Pamatinformācija 

Aģentūra ir  izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts 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. 

1.1. V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” juridiskais statuss 
 
Aģentūras juridiskais statuss ir valsts aģentūra, kuras darbību reglamentē Publisko 

aģentūru likums, Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.592 „Valsts aģentūras 
„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” nolikums” (turpmāk – aģentūras nolikums), 
valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” 2011.gada 7.septembra 
reglaments Nr.1.54.1/2 Aģentūras veicamās funkcijas un uzdevumi atbilstoši aģentūras 
nolikumam: 

 
aģentūras funkcijas –  

 

1) nodrošināt Eiropas Savienības jaunatnes programmu īstenošanu; 
2)  nodrošināt Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk 

administrēšanu Latvijā un Eiropas Jaunatnes portālam paredzētās nacionālās 
informācijas atjaunošanu un papildināšanu; 

3) nodrošināt nacionālā jaunatnes informācijas tīkla veidošanu un administrēšanu; 
 

aģentūras uzdevumi –  

 

1) informēt un izglītot valsts un pašvaldību institūcijas un nevalstiskās organizācijas 
jaunatnes starptautiskās neformālās izglītības jomā; 

2)  informēt un izglītot valsts un pašvaldību institūcijas un nevalstiskās organizācijas 
par jaunatnes starptautisko sadarbību un Eiropas Savienības jaunatnes 
programmām; 

3)  nodrošināt aģentūras kompetencē esošo starptautisko jaunatnes neformālās 
izglītības programmu un projektu koordinēšanu, vadību, uzraudzību un kvalitātes 
kontroli; 

4)  sadarboties ar Eiropas Savienības valstu un citu valstu institūcijām, lai attīstītu 
jaunatnes starptautiskās programmas un projektus Latvijā; 

5)  organizēt informācijas sagatavošanu par starptautisko jaunatnes programmu un 
projektu attīstību un rezultātiem Latvijā; 

6) organizēt informācijas sniegšanu un konsultācijas par starptautisko sadarbības 
projektu plānošanu jaunatnes organizācijām un personām, kas strādā ar jaunatni; 

7) veicināt jaunatnes apmaiņas projektus ar Eiropas Savienības valstīm un citām 
valstīm; 

8) veicināt iespēju Latvijas jaunatnei un personām, kas strādā ar jaunatni, apgūt 
starptautiskās neformālās izglītības pieredzi; 

9) nodrošināt informāciju par jaunatnes organizāciju sadarbības projektiem. 
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Svarīgākie LR un ES tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti, kas attiecas uz 
aģentūras darbu: 

 
• Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums Nr.1719/2006/EK (2006.gada 

15.novembris), ar ko izveido programmu „JAUNATNE DARBĪBĀ” (YOUTH IN 
ACTION) laikposmam no 2007.gada līdz 2013.gadam; 

• Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums Nr. 1720/2006/EC (2006.gada 
15.novembris), ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā; 

• Padomes regula Nr.1605/2002 (2002.gada 25.jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro 
Eiropas Kopienu vispārējam budžetam; 

• Komisijas lēmums 2007/IV/30 par dalībvalstu, Komisijas un valstu aģentūru attiecīgo 
atbildību, īstenojot programmu „Jaunatne darbībā”(2007-2013); 

• Izglītības likums; 
• Valsts jaunatnes politikas koncepcija (akceptēta Ministru kabineta 2002.gada 

19.marta sēdē, prot. Nr.12 49.§); 
• Jaunatnes politikas valsts programma 2009.-2013.gadam (akceptēta Ministru kabineta 

2009.gada 26.aprīļa sēdē, prot. Nr.23 35.§); 
• 2009.gada 20.aprīļa rīkojums Nr. 246 „Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 

2009.–2018.gadam”;  
• Padomes rezolūcija par Eiropas sadarbības ietvaru jaunatnes jomā (2002/C 168/02); 
• 2007.gada 20.decembra Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas 

padomes ietvarlīgums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas īstenošanu 
ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā; 

• Padomes rezolūcija (2009.gada 27.novembris) par atjauninātu regulējumu Eiropas 
sadarbībai jaunatnes jomā (2010-2019); 

• Stratēģija, kā uzlabot komunikāciju par Eiropas Savienību skolās un jauniešiem, 
Brussels, 29.03.2011 D (2011) Mj/HA. 

 
 

1.2. V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” darbības virzieni un mērķi 
 
Aģentūras darbības virzieni: 

1) Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” 
īstenošana; 

2) Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla 
administrēšana Latvijā; 

3) Eiropas Savienības rīcības programmas mūžizglītības jomā projekta eTwinning 
īstenošana; 

4) Annas Lindes fonda Latvijas biedrorganizāciju tīkla koordinēšana.; 
5) Latvijas-Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 

attālos vai mazattīstītos reģionos” īstenošana; 
6) projekts „Eiropas Dienasgrāmatas”. 

 
Aģentūras mērķi: 

• nodrošināt Latvijas jauniešu integrāciju Eiropā, sadarbojoties ar ārvalstu 
starptautiskajām organizācijām izglītības un jaunatnes jomās; 

• veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, īstenojot jaunatnes Eiropas informācijas un 
neformālās izglītības programmas Latvijā; 
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• veicināt jauniešu starpkultūru izglītību, informācijas tehnoloģiju un komunikācijas 
prasmju attīstīšanu, organizējot skolotāju un jaunatnes darbinieku tālākizglītību 
pasākumus reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī; 

• mazināt sociālās atšķirības starp attīstītajiem un attāliem vai mazattīstītākajiem 
reģioniem, nodrošinot jauniešiem vienlīdzīgas iespējas iniciatīvu attīstībai attālos vai 
mazattīstītākajos Latvijas reģionos. 

 
1.3. Izmaiņas v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” darbībā pārskata 

perioda laikā  
 

Ievērojot, ka aģentūrai nav īpašumā esošas biroja telpas, kā arī to, ka iepriekšējo telpu 
iznomātājs 2011.gada augustā uzteicis telpu nomas līgumu par telpu Rīgā, Teātra ielā 3, 
nomu, aģentūra no 2011.gada 1.novembra mainījusi savu juridisko adresi un atrašanās vietu – 
Mūkusalas ielā 41, Rīgā, LV-1004.  

 
 

2. V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” darbības rezultāti. 
(Aģentūras darba rezultatīvos rādītājus 2011.gadā skat.1.pielikumā) 

 
2.1. Darbības virziens: Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” 
administrēšana 

 
Programma „Jaunatne darbībā”, kuras ilgums ir no 2007. līdz 2013.gadam, tika 

izveidota atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.novembrī1 pieņemtajam 
lēmumu N° 1719/2006/EC, ar kuru programma radīja juridisko ietvaru jauniešu neformālās 
izglītības atbalstam.  

 
Programma arī sniedz ieguldījumu ES 2020 stratēģijas2 iniciatīvas „Jaunatne kustībā” 3 

atbalstam, kas jaunatni izvirza ES dienas kārtības centrā, veidojot uz zināšanām, inovācijām, 
izglītību un prasmēm, elastīgumu un radošumu, iekļaujošu darba tirgu un aktīvāku 
iesaistīšanos sabiedrībā balstītu ekonomiku. Šī programma ir arī saistīta ar Lisabonas līgumā 
(165 (2) pants) atrunātajām ES kompetencēm, kas aicina Eiropas Savienību veicināt jauniešu 
līdzdalību Eiropas demokrātijas īstenošanā.  

 
Programmas darbības virziena mērķis ir saistīts ar triju jaunatnes politikas attīstības 

apakšvirzienu īstenošanu:  
1. nodrošināt Latvijas dalību programmā „Jaunatne darbībā” 2007.-2013.gadam; 
2. atbalstīt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos, mobilitāti, jauniešu vietējās 

iniciatīvas un veidot izpratni par neformālo izglītību un jaunatnes politiku, piedaloties 
Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” 
projektos; 

3. veicināt starpkultūru izglītību, sniedzot atbalstu jauniešu un jaunatnes darbinieku 
mobilitātei. 

 
Lai nodrošinātu programmas „Jaunatne darbībā” projektu administrēšanu, 2011.gadā 

aģentūra organizēja 5 atklātos projektu konkursus, kuros tika iesniegti un izvērtēti 352 
projektu iesniegumi, tai skaitā: 

                                                 
1 OJ L 327, 24.11.2006, 30.-44.lpp. 
2  Komisijas komunikācija, EIROPA 2020 Stratēģija pārdomātai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei, COM(2010) 2020. 
3 Komisijas komunikācija Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, 
“Jaunatne kustībā”, COM(2010) 477 final. 
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• 62 Jauniešu apmaiņas projektu iesniegumi; 
• 153 Jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi; 
• 5 Jauniešu demokrātijas projektu iesniegumi; 
• 72 Eiropas Brīvprātīgā darba projektu iesniegumi; 
• 33 Jaunatne pasaulē projektu iesniegumi; 
• 21 Apmācības un sadarbības tīkla veidošanas projektu iesniegumi; 
• 6 Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu iesniegumi. 

 
Pamatojoties uz projektu iesniegumu atbilstības un kvalitātes kritēriju izvērtējumu, kā 

arī ņemot vērā pieejamo finansējumu, tika noslēgti finansēšanas līgumi par 130 projektu 
īstenošanu, tai skaitā: 

• 33 Jauniešu apmaiņas projektu iesniegumi; 
• 40 Jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi; 
• 1 Jauniešu demokrātijas projekta iesniegums; 
• 38 Eiropas Brīvprātīgā darba projektu iesniegumi; 
• 10 Jaunatne pasaulē projektu iesniegumi; 
• 6 Apmācības un sadarbības tīkla veidošanas projektu iesniegumi; 
• 2 Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu iesniegumi. 

 
Atbilstoši programmas vadlīnijām aģentūra sniedz atbalstu projekta iesniedzējiem visā 

projekta ciklā. Aģentūra ir sniegusi 2253 konsultācijas klātienē un izmantojot e-pastu vai 
tālruni potenciālajiem projektu iesniedzējiem un projektu īstenotājiem par projektu 
iesniegumu sagatavošanu un projektu īstenošanu. Lai veiktu īstenoto projektu uzraudzību un 
pārbaudi, tika organizētas 11 izbraukuma vizītes un 5 audita vizītes. 2011.gadā aģentūra veica 
19 Eiropas Brīvprātīgā darba organizāciju akreditāciju, tādejādi ir paplašinājušās jauniešu 
iespējas iesaistīties šajā projektu veidā. 

 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu atbalstu programmas „Jaunatne darbībā” mērķauditorijai, 

aģentūra īsteno Apmācību un sadarbības plānu. Apmācību un sadarbības plānu īstenojot, 
2011.gadā aģentūra organizēja 58 nacionāla un starptautiska līmeņa apmācības dažādām 
mērķa grupām, piemēram, cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, 
Eiropas Brīvprātīgā darba programmas dalībniekiem, jauniešiem, kas līdz šim nav īstenojuši 
projektus, apstiprināto projektu koordinatoriem, izglītības darbiniekiem, jauniešu atbalsta 
personām, bērnu un jauniešu centru darbiniekiem, utt. Aģentūras organizētajās apmācībās 
piedalījušies 1200 dalībnieku. Uz 32 starptautiskām apmācībām nosūtīts 61 dalībnieks 
(jaunieši un jaunatnes darbinieki). 
 
2.2. Darbības virziens: Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un 
Eiropas Jaunatnes portāla administrēšana  
 

Eurodesk tīkls sniedz vispārīgu informāciju jaunatnes jomā un palīdz izplatīt 
informāciju par programmu „Jaunatne darbībā”. Eurodesk pakalpojumi ietver bezmaksas 
padomus un atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem, publikācijas un resursu nodrošināšanu, 
pasākumu rīkošanu, apmācības un atbalsta pakalpojumus. Eurodesk arī nodrošina nacionālo 
saturu Eiropas Jaunatnes portālam, piedāvā informāciju un kontaktus tiešsaistē savā mājas 
lapā. Eurodesk tīkls papildina Eiropas Jaunatnes portāla informācija un veicina tā attīstību. 

 
2011.gada Eurodesk mērķi bija palielināt Eurodesk sniegtās informācijas kvalitāti, kā 

arī palielināt informācijas tīkla redzamību. Lai sasniegtu šos mērķus, tika tulkotas un 
aģentūras tīmekļa vietnē ievietotas 145 ziņas, popularizēts Eurodesk tīkls, ievietojot tā logo 
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prese relīzēs un informatīvajos materiālos, kā arī tika izveidots speciāls reklāmas stends. 
Pārskata periodā izveidoti dažādi reprezentācijas materiāli, kā piemēram, lina un papīra 
dāvanu maisiņi ar tīkla logo. 

Viens no būtiskiem Eurodesk mērķiem 2011.gadā bija palielināt sadarbību starp 
dažādiem Eiropas Savienības informācijas tīkliem Latvijā, tādēļ Eurodek, kopīgi organizējot 
vai piedaloties 17 pasākumos, veicināja sadarbību ar tādiem stratēģiskajiem partneriem kā 
Eures, Euroguidance, Europass, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Ārlietu ministrija, 
ES Kultūras kontaktpunkti u.c.  

 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu Eurodesk administrēšanu Latvijā 2011.gadā aģentūra 

slēdza līgumus ar 22 reģionālajiem koordinatoriem (biedrībām, nodibinājumiem vai 
valsts/pašvaldību iestādēm), kas palīdzēja īstenot Eurodesk aktivitātes dažādos Latvijas 
novados. Reģionālajiem koordinatoriem tiek nodrošināta iespēj piekļūt Eurodesk iekšējam 
intranetam First Class, kas ļauj saņemt padziļinātu informāciju par mobilitātes, studiju, 
konkursu u.c. iespējām Eiropā, kā arī sazināties ar Eurodesk koordinatoriem citās valstīs. 
Reģionālie koordinatori 2011.gadā sadarbībā ar aģentūras komunikācijas darbiniekiem, 
piesaistot Eurodesk finansējumu, organizēja 13 informatīvos pasākumus (kopā 687 
dalībnieki), kā arī piedalījās 29 pasākumos (kopā 3099 dalībnieki) skolās, jaunatnes iniciatīvu 
centros, nevalstiskajās organizācijās vai pašvaldību iestādēs. 

 
Pārskata periodā, nodrošinot Eurodesk administrēšanu Latvijā, tika veiktas arī šādas 

aktivitātes: sniegtas 153 atbildes uz iesūtītajiem interesentu jautājumiem, sniegtas 64 
konsultācijas klātienē, izveidoti un publicēti informatīvie materiāli (žurnāli, brošūras, plakāti, 
informatīvās lapas), tulkotas un Eiropas Jaunatnes portālā ievietotas 67 ziņas, organizēta viena 
tikšanās un divas apmācības reģionālajiem koordinatoriem.  

 
2011.gadā Eurodesk Latvija saskaņā Eiropas Komisijas vadlīnijām piedalījās arī 

Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumu organizēšanā, atbalstot strukturēto dialogu starp lēmumu 
pieņēmējiem un jauniešiem (kopā vismaz 860 interesenti saņēma informāciju par Eurodesk un 
Eiropas Jaunatnes portālu). Tika rīkots īpašs pasākumus „Kafija ar politiķiem” (2 nacionāla 
un 2 reģionāla līmeņa diskusiju pasākumi), kā arī 10 SYTYKIA sesijas, veicinot izpratni par 
Eiropas jaunatnes politiku.  Eurodesk Latvijas nacionālajam koordinatoram 2011.gadā bija 
iespēja piedalīties divos starptautiskos tikšanās pasākumos, lai dalītos ar Latvijas pieredzi 
jaunatnes politikas jomā, kā arī iegūtu plašāku priekšstatu par informācijas darbu Eiropas 
līmenī.  
 
2.3. Darbības virziens: Annas Lindes fonda Latvijas biedrorganizāciju tīkla 
koordinēšana 
 

Annas Lindes fonda izveide ir cieši saistīta ar Eiropas Savienības un Vidusjūras 
reģiona sadarbības attīstīšanos. Tā pamatmērķis ir veicināt savstarpējo sapratni un 
starpkultūru dialogu starp reģiona kultūrām, reliģijām un cilvēkiem. Aģentūra koordinē Annas 
Lindes fonda Latvijas biedrorganizāciju tīklu kopš 2008.gada atbilstoši aģentūras un Annas 
Lindes fonda noslēgtajam līgumam un fonda principiem. Par Annas Lindes fonda tīkla 
organizāciju var kļūt jebkura nevalstiskā, bezpeļņas organizācija, asociācija, universitāte, 
pašvaldība un uzņēmums, kas atbalsta fonda misiju un vēlas darboties starpkultūru dialoga 
veicināšanā ar EuroMed valstīm. Latvijas nacionālajā tīklā 2011.gadā darbojās 39 
organizācijas. 

 
2011. gadā Annas Lindes fonda Latvijas tīklā visaktīvākā darbība notika pirmajā 

pusgadā. Bez tīkla atbalsta, koordinēšanas un informācijas nodrošināšanas aktivitātēm notika 
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2 tīkla tikšanās (4-5.februārī un 30.jūnijā). Visbūtiskākais pasākums, ko sadarbībā ar ALF 
Latvijas tīkla biedrorganizācijām noorganizēja aģentūra, bija „Baltijas-Vidusjūras pavasara 
festivāls”, kas notika no 19. līdz 30.maijam. Festivāla ietvaros 7 vietās Latvijā tika 
noorganizēts kopā 21 pasākums, un tā apmeklētājiem bija iespēja iepazīt tādas zemes kā 
Ēģipte, Libāna, Palestīna, Izraēla, Maroka, Turcija un citas, atklājot ne tikai šo zemju kultūru 
un iedzīvotāju ikdienu, bet arī izprotot to politiskos procesus. Festivāla bagātīgajā programmā 
bija atrodamas gan deju meistarklases un laikmetīgās dejas priekšnesumi, filmu vakari un 
fotoizstādes, vēderdejas un mūzika, gan lekcijas un diskusijas par kultūru, politiku un reliģiju. 
Piemērotu pasākumu sev varēja atrast ikviens – kā jaunieši, tā ģimenes, nozaru eksperti un citi 
interesenti. 
 
2.4. Darbības virziens: Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes 
iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” administrēšana 

 
Latvijas un Šveices sadarbības programma ir finansiālās palīdzības instruments, kas  

izmantojams papildus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu 
palīdzībai, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzībai. 
Šveices finanšu palīdzība papildina šīs programmas un koncentrējas galvenokārt uz tiem 
projektiem, kuri netiek finansēti vai tiek daļēji finansēti no citiem finanšu avotiem. Latvijas 
un Šveices sadarbības programmas ietvaros finansējums Latvijai pieejams laika posmā līdz 
2012.gadam (5 gadu saistību periods), paredzot iespēju projektu īstenošanu pabeigt līdz 
2017.gadam.  

Latvijas un Šveices sadarbības programma ir orientēta uz diviem mērķiem: 
1)  veicināt ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp Latviju un 
progresīvākajām paplašinātās Eiropas Savienības dalībvalstīm; 
2)  veicināt Latvijā ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanos starp 
dinamiskajiem pilsētu centriem un strukturāli vājiem perifērajiem reģioniem.  
 
Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 

attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros līdz 2017.gadam plānots: 
 1) multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveide 17 Latvijas Republikas 
pašvaldībās;  
 2) apmācības un pasākumi jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī metodisko 
apmācību materiālu izstrāde. 
  

2011.gadā tika atklāti pirmie divi izveidotie multifunkcionālie centri Tukuma un 
Ilūkstes novadā, kā arī no oktobra līdz decembrim noorganizētas piecas apmācības jaunatnes 
darbiniekiem un piecas jauniešiem – pa vienai apmācībai katrā Latvijas Republikas 
plānošanas reģionā trīs dienu garumā. Apmācības jauniešiem tika organizētas ar mērķi 
veicināt aktivitāti, radošumu, komunikācijas un citas prasmes, kas nepieciešamas ideju 
īstenošanai savā pagastā, pilsētā, novadā vai reģionā, veicinātu iesaistīšanos dažādu projektu 
izstrādāšanā, attīstīšanā un īstenošanā. Savukārt jaunatnes darbinieki (pašvaldību jauniešu 
centru jaunatnes darbinieki, skolotāji un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas strādā ar 
jauniešiem) apmācībās ieguva zināšanas un prasmes, kā attīstīt jaunatnes darbinieku un 
jauniešu sadarbību jaunatnes darba plānošanā un īstenošanā konkrētajā reģionā, kā arī tika 
attīstītas jaunatnes darbinieku kompetences, kas sekmē jauniešu radošo iniciatīvu un 
aktivitātes palielināšanu reģionā. 
  

Šīs neformālās izglītības apmācības uzsāka daudzveidīgu, tieši jauniešu un jaunatnes 
darbinieku vajadzībām izveidotu, apmācību programmu īstenošanu Latvijas un Šveices 
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sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos 
reģionos” ietvaros, kas ilgs līdz 2017.gadam. 
 
 
2.5. Darbības virziens: ES rīcības programmas mūžizglītības jomā projekta eTwinning 

administrēšana  
 

Programma eTwinning tiek īstenota atbilstoši Eiropas Komisijas izstrādātajām 
vadlīnijām Mūžizglītības programmai, aģentūras un Eiropas izglītības, audiovizuālo un 
kultūras jautājumu izpildaģentūras noslēgtajam līgumam.  

 
Katru gadu programmas dalībvalstu atbalsta dienestu vadītāji vienojas par vispārējām 

programmas prioritātēm nākamajam gadam. Pamatojoties uz izvirzītajām vispārīgajam 
prioritātēm un ņemot vērā nacionālo situāciju, valsts sagatavo darba programmu gadam un 
iesniedz apstiprināšanai Eiropas Komisijā.  
 

2011.gadā tika izvirzītas un īstenotas šādas vispārējās eTwinning prioritātes: 
• eTwinning sadarbības projektu skaita un kvalitātes paaugstināšana; 
• izglītības administrācijas pārstāvju piesaiste eTwinning (izglītības ministrijas, 

pašvaldības u.tml.); 
• Eiropas līmeņa eTwinning padomdevēju-vēstnieku tīkla izveide. 

 
2011.gada tika noteiktas un īstenotas šādas nacionālās prioritātes: 

• eTwinning iesaistīto pedagogu profesionālo prasmju pilnveide informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju jomā; 

• eTwinning projektu skaita un kvalitātes paaugstināšana; 
• komunikācijas stratēģijas izstrāde un ieviešana, kā arī jaunu interesentu piesaiste 

eTwinning aktivitātēm. 
 

Šobrīd eTwinning portālā ir reģistrējušies vairāk nekā 1500 pedagogi no vairāk nekā 
600 skolām, no tiem 2011.gada laikā reģistrējās vairāk nekā 270 pedagogi no 125 izglītības 
iestādēm.  

 
2011.gadā aģentūra organizēja astoņas vienas dienas apmācības par eTwinning rīkiem, 

vienas trīs dienu apmācības par jaunākajiem rīkiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
jomā, kā arī vienu nacionāla līmeņa konferenci Rīgā un trīs reģionālās konferences lielākajās 
Latvijas pilsētās. 2011.gadā Latvijas 39 pedagogi piedalījās starptautiskās konferencēs un 
kontaktu veidošanas pasākumos. 
 
2.6. Darbības virziens: Projekta „Eiropas Dienasgrāmatas” koordinēšana 
 
     Aģentūra administrē projektu „Eiropas Dienasgrāmatas”, kuru Latvijā īsteno kopš 
2005.gada. „Eiropas Dienasgrāmatas” un „Skolotāja rokasgrāmatas” izstrādā Generation 

Europe fonds, bet skolēniem un skolotājiem to bez maksas nodrošina Eiropas Komisija. 
 
Projekta mērķis ir izveidot un izplatīt Latvijas skolās informatīvu materiālu, kas: 

• veicina patērētāju izglītošanu skolās, sniedzot skolēniem pamatzināšanas tādās sfērās 
kā personīgo izdevumu plānošana, reklāma, patērētāju tiesības un drošība internetā; 

• veicina pilsoniskās apziņas veidošanos, palīdzot jauniešiem pieņemt saprātīgus, 
pamatotus, atbildīgus un neatkarīgus lēmumus; 
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• palīdz veidot aktīvus un par sevi pārliecinātus pilsoņus - informē jauniešus par viņu 
rīcības sociālajām, ekonomiskajām un ekoloģiskajām sekām; 

• mudina jauniešus apzināties, kā mediji ietekmē viņu kā patērētāju ieradumus;  
• sniedz aktuālu informāciju par dažādiem Eiropas Savienības jautājumiem. 

 
Gada sākumā noslēdzās 2011./2012. mācību gada „Eiropas Dienasgrāmatas” izstrāde. 

Maijā to saņēma 27 100 skolēni no 336 izglītības iestādēm Latvijā. Papildus tam aģentūra 
veica arī nelielu izpēti par to, kā „Eiropas Dienasgrāmatas” tiek izmantotas skolās (aptaujas 
anketas un fokusa grupas intervija).  

 
2012./2013. mācību gada otrajā pusē kārtējā jauna izdevuma sagatavošana netika 

uzsākta sakarā ar to, ka Eiropas Komisija ir nolēmusi pārtraukt šīs apjomīgās publikācijas 
veidošanu visā Eiropā. 
 
3. Budžeta informācija 

 
3.1. Finansējums un tā izlietojums 
 
Aģentūrai 2011.gadā piešķirto valsts budžeta dotāciju un Eiropas Komisijas piešķirto 

finansējuma apjomu un tā izlietojumu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai un 
aģentūras darbības nodrošināšanai skat. 2.pielikumā „V/a „Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra” 2011.gada finansējums un tā izlietojums”. 
 
3.2. Valsts pamatbudžeta izlietojums 

 
2011.gadā aģentūras valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzekļu ieņēmumi un to izlietojums ir šāds : 
Apakšprogrammas 70.10.00. „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” plānotais 
finansējums izdevumiem 2011.gadā ir 592 tūkst.lati, faktiskā izpilde – 438 tūkst.lati. 

Apakšprogrammas finansējums veidojas no šādiem finansējuma avotiem:  

1. Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem programmas „Jaunatne darbībā” aģentūras 
darbības nodrošināšanai un pašu ieņēmumiem, kuras plānotais finansējums 
izdevumiem 2011.gadā ir 257 tūkst.lati, faktiskā izpilde – 245 tūkst.lati. 

2. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi programmas „Jaunatne darbībā” nodrošināšanai, 
kuru plānotais finansējums izdevumiem 2011.gadā ir 201 tūkst.lati, faktiskā izpilde – 
103 tūkst.lati. 

3. Dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem eTwinning programmas nodrošināšanai, kuras 
plānotais finansējums izdevumiem 2011.gadā ir 20 tūkst.lati, faktiskā izpilde – 20 
tūkst.lati.  

4. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi eTwinnig programmas nodrošināšanai, kuru 
plānotais finansējums izdevumiem 2011.gadā ir 114 tūkst.lati, faktiskās izpilde – 70 
tūkst.lati. 

Rezultatīvie rādītāji apakšprogrammai 70.10.00 „Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra” 

1. Programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenošanā 2011.gadā iesaistīts 473 
jaunietis ar ierobežotām iespējām, kas ir programmas prioritārā mērķauditorija.  

2. Notikuši 42 informatīvie pasākumi (3786 dalībnieki) par iesaistīšanās iespējām 
programmā, kā arī Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām. 
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3. 42000 jaunieši saņēmuši informāciju, izmantojot aģentūras tīmekļa vietnes 
piedāvātās iespējas.  

4. Katru mēnesi aģentūras tīmekļa vietnē ievietotas vidēji 23 jaunas ziņas.  

5. Sagatavotas un izsūtītas 12 elektroniskās Ziņu lapas 3400 abonentiem. 

6. Paplašinājies Annas Lindes fonda nacionālais tīkls līdz 39 dalīborganizācijām. 

7. Nodrošināta Eiropas Dienasgrāmatu informatīvās sadaļas sagatavošana un 27100 
dienasgrāmatu sagatavošana izplatīšanai Latvijas skolās 2010./2011.mācību 
gadam.  

8. Izstrādāti un publicēti, aģentūras tīmekļa vietnē elektroniski pieejami 26 
informatīvie materiāli potenciālajiem un esošajiem projektu īstenotājiem. 

9. Notikuši 16 informatīvie pasākumi (926 dalībnieki), viena starptautiskā apmācība 
(45 dalībnieki) un 8 nacionālās apmācības (154 dalībnieki) par iesaistīšanās 
iespējām eTwinning. 

Apakšprogrammas 70.09.00 „Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības 
programma „Jaunatne darbībā” 2007.-2013.gadam” plānotais finansējums izdevumiem 
2011.gadā 3150 tūkst.lati, faktiskā izpilde - 1523 tūkst. lati.  

Apakšprogrammas finansējums veidojas no aģentūras un Eiropas Komisijas noslēgto 
Finanšu līgumu ietvaros saņemtā finansējuma kopsummas. Katra Finanšu līguma darbības 
laiks ir trīs gadi. Šobrīd aģentūrai ar Eiropas Komisiju ir noslēgti četri Finanšu līgumi: 

1. 2008.gada Finanšu līgums, kura darbības laiks ir no 2008.gada janvāra līdz 2011.gada 
decembrim; 

2. 2009.gada Finanšu līgums, kura darbības laiks ir no 2009.gada janvāra līdz 2012.gada 
decembrim; 

3. 2010.gada Finanšu līgums, kura darbības laiks ir no 2010.gada janvāra līdz 2013.gada 
decembrim; 

4. 2011.gada Finanšu līgums, kura darbības laiks ir no 2011.gada janvāra līdz 2014.gada 
decembrim. 

 
Rezultatīvie rādītāji apakšprogrammai 70.09.00 „Eiropas Savienības jauniešu neformālās 
izglītības programma „Jaunatne darbībā” 2007.-2013.gadam” 

1. 2011.gadā 5 atklātos projektu konkursos iesniegti 352 projektu iesniegumi 
programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. 

2. Notikušas 10 iesniegto projektu izvērtēšanas sēdes, kurās apstiprināti 135 projekti. 
3. Nosūtīts 61 dalībnieks uz 32 starptautiskiem pasākumiem citās valstīs. 
4. Nodrošinātas 3 starptautiskās apmācības 57 jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem. 
5. Noorganizētas 48 nacionālās apmācības un semināri, kuros dalību ņēmuši 749 

jaunieši, jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, pedagogi u.c. jaunatnes jomā 
strādājošie. 

6. Akreditētas 19 brīvprātīgā darba organizācijas. 
7. Veiktas 103 projektu gala atskaišu izvērtēšanas. 
8. Rīkota Eiropas Jaunatnes nedēļa Rīgā un citos reģionos, kopā iesaistīti vairāk kā 860 

dalībnieki. 
Apakšprogrammas 72.06.00 „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos 
Latvijas reģionos” plānotais finansējums izdevumiem 2011.gadā ir 358 tūkst.lati, faktiskā 
izpilde – 282 tūkst.lati.  

Rezultatīvie rādītāji apakšprogrammai 72.06.00 „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos 
vai mazattīstītos Latvijas reģionos”: 
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1) izveidoti multifunkcionāli jauniešu iniciatīvu centri 17 Latvijas pašvaldībās, kuros 
ar neformālās izglītības metodēm veicinās atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot 
jauniešiem orientētus pasākumus un piedāvājot iespējas brīvā laika lietderīgai izmantošanai; 

2) nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas jauniešiem attālos vai mazattīstītos reģionos 
iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs un jaunatnes darbā, tādējādi palielinājies arī sociāli 
aktīvo jauniešu skaits reģionos; 

3) pašvaldību jauniešu centru jaunatnes darbiniekiem, skolotājiem un nevalstisko 
organizāciju pārstāvjiem, kas strādā ar jauniešiem, palielināta izpratne par jauniešu iniciatīvu 
atbalstošu jaunatnes darbu reģionos. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (atbilstoši pakalpojumu veidiem), tai skaitā valsts un 
pašvaldību iestādēm, un to izlietojums. 

• 2011.gadā aģentūrai nav ieņēmumi no publiskajiem maksas pakalpojumiem. 
 

Aģentūras saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums. 
• 2011.gadā aģentūra nav saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus. 

 
4. Personāls 

 
Aģentūras līdzšinējās darbības sasniegto rezultātu nozīmīgākais resurss ir bijuši tās 

darbinieki, kuru izpratne par neformālo un starpkultūru izglītību, mērķauditorijas vajadzībām 
ir palīdzējusi nodrošināt kvalitatīvu programmu administrēšanu un ir veicinājusi programmu 
atpazīstamību. 

 
Aģentūrā notiek personāla plānošana, prasību noteikšana attiecīgajai amata vietai, 

pretendentu atlase, kā arī pretendentu vērtēšana. Aģentūra sekmē katra nodarbinātā personīgo 
prasmju un spēju attīstību kopējo mērķu sasniegšanai. Aģentūrā veicina drošu, veselīgu un 
psiholoģiski labvēlīgu darba vidi. Kvalitatīvas aģentūras darbības nodrošināšanai ir 
nepieciešami kompetenti un profesionāli nodarbinātie. Viens no efektīvas aģentūras darbības 
uzlabošanas pamatprincipiem ir nodarbināto motivēšana kvalifikācijas celšanai un izglītības 
līmeņa paaugstināšanai.  

 
Pārskata periodā aģentūrā bija 23 nodarbinātie, t.sk. 13 ierēdņi un 10 darbinieki. 

(Aģentūras organizatorisko struktūru skat. 3.pielikumā) Visiem aģentūras nodarbinātajiem ir 
augstākā izglītība. Kompetences paaugstināšanas nolūkos aģentūras nodarbinātie piedalās 
Eiropas Komisijas, SALTO resursu centru, programmas „Jaunatne darbībā” Nacionālo 
Aģentūru rīkotajās starptautiskajās apmācībās un vietēja līmeņa apmācībās.  

 

Aģentūras struktūrvienības pārskata periodā veica šādas funkcijas: 
 
Eiropas Savienības programmu daļas galvenais uzdevums - nodrošināt caurspīdīgu un 
vienlīdzīgu Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” (turpmāk – programma 
„Jaunatne darbībā”) projektu administrēšanu, atbilstoši Eiropas Komisijas un aģentūras 
noteiktajiem kritērijiem un noteikumiem, kā arī Eiropas Savienības rīcības programmas 
mūžizglītības jomā projekta eTwinning īstenošanu. 
 
Starptautiskās sadarbības programmu daļas galvenais uzdevums - nodrošināt caurspīdīgu 
un vienlīdzīgu Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 
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attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” administrēšanu atbilstoši Šveices Konfederācijas 
un aģentūras noteiktajiem kritērijiem un noteikumiem. 
 
Komunikācijas daļas galvenais uzdevums - izstrādāt un īstenot komunikāciju plānu (rīkot 
informatīvos pasākumus, koordinēt informatīvo materiālu izdošanu, administrēt aģentūras 
tīmekļa vietni, informēt sabiedrību, izmantojot medijus, sniegt konsultācijas), kā arī 
nodrošināt Eurodesk darbību Latvijā, atjaunot un papildināt Eiropas Jaunatnes portālu ar 
nacionālo informāciju. 
 
Finanšu un grāmatvedības daļas galvenais uzdevums - izstrādāt budžetu, organizēt tā 
izpildi, nodrošināt grāmatvedības un finanšu uzskaiti. 
 
Juriskonsulta galvenais uzdevums - piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē aģentūras 
kompetencē esošajos jautājumos, izstrādāt aģentūras normatīvo aktu projektus saistībā ar 
programmu „Jaunatne darbībā”, eTwinning, Latvijas un Šveices sadarbības programmu 
„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”, kā arī izvērtēt un 
sagatavot aģentūras administratīvo aktu projektus. 
 
Iekšējā auditora galvenais uzdevums - atbilstoši Iekšējā audita likuma prasībām pārbaudīt un 
aģentūrā izvērtēt iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību aģentūras noteikto 
mērķu sasniegšanai. 
 
Lietveža galvenais uzdevums - veikt aģentūrā saņemto un nosūtāmo dokumentu reģistrāciju 
un apriti atbilstoši normatīvo aktu prasībām kā arī piedalīties un protokolēt aģentūras sēdes. 
 

5. Komunikācija un publicitāte 
 

Aģentūras piedāvātais atbalsts klientiem ir definēts v/a „Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra” apmācību stratēģijā 2011.-2013.gadam un aģentūras administrēto un 
koordinēto programmu darba programmās, kas ir saskaņotas ar Izglītības un zinātnes 
ministriju un Eiropas Komisiju. 2011.gadā aģentūra īstenoja dažādas komunikācijas 
aktivitātes (organizēti informatīvie pasākumi, administrēta aģentūra tīmekļa vietne, publicēti 
informatīvie materiāli), lai veiksmīgu administrētu visus sešus darbības virzienus, vienlaicīgi 
īstenojot komunikācijas plānu. 
 
Informatīvie pasākumi  

Lai nodrošinātu programmas „Jaunatne darbībā”, Eiropas Jaunatnes portāla un Eiropas 
Komisijas jaunatnes informācija tīkla Eurodesk atpazīstamību, aģentūra organizēja 42 
informatīvos pasākumus Rīgā un Latvijas reģionos. Pasākumu lakā interesenti tika 
iepazīstināti ar iespējām piedalīties programmā „Jaunatne darbībā”, īstenot starptautiskus 
projektus, piedalīties aģentūras rīkotajās apmācībās. Tika sniegta informācija par Eurodesk 
tīklu. Informatīvajos pasākumos kopumā piedalījās 3786 jaunieši, jaunatnes darbinieki un 
citas ieinteresētās personas. Viens no lielajiem ikgadējiem pasākumiem plašākai 
mērķauditorijai notika 2011.gada 14.janvārī viesnīcā „Konventa sēta” ( 130 dalībnieku), kur 
interesentiem bija iespēja iegūt vispusīgu informāciju par programmu „Jaunatne darbībā” un 
dažādiem projektu veidiem. Gada laikā organizēti arī vairāki pasākumi sociāli atstumtām 
mērķgrupām (internātpamatskolās, iestādēs, kur mācās mazākumtautību pārstāvji) Viens 
pasākums tika īpaši organizēts pašvaldību iestāžu darbiniekiem (75 dalībnieki).  

Pārskata periodā organizējot un piedaloties informatīvajos pasākumos, aģentūra 
sadarbojās ar tādiem stratēģiskajiem partneriem kā Europass, Eures, Euroguidance, Europe 

Direct, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, u.c. Papildus reģionālie koordinatori par 



 

 

16

  

aģentūras piešķirto finansējumu no Eurodesk budžeta rīkojuši 41 informatīvo pasākumu 
(1964 dalībnieki). 
 

Aģentūra īstenoja plaša mēroga aktivitātes (7 pasākumus Rīgā) Eiropas Jaunatnes 
nedēļas laikā, kas notika 2011.gada 16.-21.maijā, Rīgā. Savukārt aģentūras Eurodesk 
reģionālie koordinatori organizēja 72 pasākumus dažādās Latvijas pilsētās (860 dalībnieki). 
Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā notika arī sabiedriskā apspriešana par jauniešu apmācību 
vajadzībām. 

 
Lai veicinātu jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogu par jaunatnes jautājumiem un 

iesaistītos strukturētā dialoga procesā, aģentūra 2011.gadā organizēja divas neformālās 
diskusija „Kafija ar politiķiem” un „Jauniešu kafija ar politiķiem”, kur dalībnieki apsprieda 
idejas, kā veicināt jauniešu līdzdalību, tai skaitā aktuālos jautājumus par jauniešu 
nodarbinātību, neformālās izglītības atzīšanu, jauniešu organizāciju lomu. 
 
Informatīvie materiāli 

Lai nodrošinātu programmas „Jaunatne darbībā” pieejamību mērķauditorijai, kā arī tās 
piedāvāto iespēju popularizēšanu, aģentūra izstrādāja 19 dažādu veidu informatīvos 
materiālus drukātā formātā projektu īstenotājiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem 
interesentiem, kā arī 7 informatīvos un metodisko materiālus, kas pieejami tikai elektroniski. 
Aģentūras izstrādātie un publicētie informatīvie materiāli 2011.gadā 

 
Nr.p.k. Nosaukums Tirāža 
1. Žurnāls „Jaunatne” (4 numuri) 1000 
2. Informatīvs materiāls par Jauniešu apmaiņas projektiem  2000 
3. Informatīvs materiāls par Jauniešu iniciatīvas projektiem  2000 
4. Vispārīgs materiāls par programmu „Jaunatne darbībā” 3000 
5. Informatīvs materiāls par Eiropas Brīvprātīgo darbu 2500 
6. Informatīvs materiāls par Jauniešu demokrātijas projektiem un 

Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektiem 
2000 

 
7. Buklets par programmu „Jaunatne darbībā” un katru 

apakšprogrammu, iekļaujot labās prakses piemērus 
1000 

 
8. Plakāts par programmu „Jaunatne darbībā” 100 
9. Plakāts par Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu 100 
10. Eurodesk brošūra „Tavs Eiropas iespēju ceļvedis” latviešu valodā 200 
11. Eurodesk brošūra „Tavs Eiropas iespēju ceļvedis” krievu valodā 200 
12. Informatīvā lapa par Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu 1000 
13. Informatīvā lapa jauniešiem bezdarbniekiem 1000 
14. Brošūra skolotājiem par neformālo izglītību 500 
15. Brošūra par jauniešu iniciatīvas projektiem 500 
16. Brošūra par Eiropas Brīvprātīgo darbu 500 

 
Pārskata periodā aģentūra papildus izstrādājusi 7 informatīvos un metodisko materiālus, 

kas pieejami tikai elektroniski (ņemto vērā, ka aģentūras tīmekļa vietni mēnesī apmeklē 
aptuveni 3500 personas): 
• tulkots SALTO Resursa centra buklets „Veicinot nodarbinātību” (Working on Work), 

kas palīdz izprast jauniešu bezdarbu un sniedz atbalstu programmas “Jaunatne darbībā” 
projektu kā instrumentu izmantošanā, lai nodrošinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām 
piekļuvi darba tirgum; 
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• tulkots SALTO Resursa centra buklets „Mācies darot” („Use your hands to move 
ahead”) - metodisks materiāls jauniešiem ar ierobežotām iespējām Eiropas Brīvprātīgajā 
darbā; 

• tulkots SALTO Resursa centra buklets „ID buklets – idejas iekļaušanai un 
daudzveidībai” („ID Booklet”) – sniedz atbalstu jaunatnes darbā un dažādām mērķa 
grupām paredzēto starptautisku projektu izstrādē; 

• izstrādāts informatīvs materiāls par Eiropas Brīvprātīgo darbu vieglajā valodā;  
• izstrādāts informatīvs materiāls par starptautiskiem jauniešu iniciatīvas projektiem;  
• izstrādāts informatīvs materiāls par projektu labo pieredzi; 
• izstrādāts informatīvs materiāls par jauniešu demokrātijas projektiem; 
• izstrādāta rokasgrāmata Eiropas Brīvprātīgā darba mentoriem; 
• izstrādāts informatīvs materiāls par Jaunatnes pasi (Youthpass); 
• veiksmīgāko projektu piemēru apkopojums.  

 
Tīmekļa vietne 

Aģentūras klienti informāciju par aģentūras darbību var saņemt aģentūras tīmekļa 
vietnē www.jaunatne.gov.lv. Tās mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību par aģentūru, 
Eurodesk, programmu „Jaunatne darbībā”, citiem darbības virzieniem, aģentūras struktūru, kā 
arī par jauniešiem aktuāliem jaunumiem - aktivitātēm programmas ietvaros un citām 
iespējām. Tīmekļa vietnē tiek ievietoti arī padomi projektu īstenotājiem, informatīvie 
materiāli, galerijas ar foto, video un audio materiāliem.  

 
Apzinot savu mērķauditoriju, aģentūra regulāri izvieto informāciju arī sociālajos tīklos 

(lapa www.draugiem.lv, lapa www.facebook.com, Twitter konti @JaunatneDarbiba, 
@eTwinningLV, @AnnasLindes). Aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv un 
vairākos sociālajos tīklos tiek ievietota  informāciju par apmācību un atbalsta pasākumiem. 
Kā svarīgākos apmācību pasākumu ieguvumus aģentūras klienti atzīmē kontaktu izveidošanos 
ar citām organizācijām, turpmāko projektu kvalitātes paaugstināšanos, jaunu aktivitāšu  
iniciēšanu un uzsākšanu savā organizācijā vai vietējā sabiedrībā. Aģentūras klientiem ir 
sniegta iespēja atklāta konkursa kārtībā pieteikties starptautiskiem un vietējiem pasākumiem.  

 
Aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv informācija tiek pastāvīgi aktualizēta. 

2011.gadā tika ievietoti 155 partneru piedāvājumi potenciālajiem projektu iesniedzējiem, 
ievietotas vidēji 15 informatīvās ziņas mēnesī par programmu „Jaunatne darbībā” un 
Eurodesk, kopā publicētas 187 ziņas. 2011.gadā tīmekļa vietni apmeklējušas 49 255 personas, 
no tiem unikālie apmeklētāji ir 20 832. Gada laikā apmeklētas arī 159 959 tīmekļa vietnē 
esošās lapas. Kā rāda aģentūras klientu apmierinātības aptauja, lielākā daļa respondentu 
(63%) pārsvarā spēj atrast informāciju tīmekļa vietnē, bet 17% respondentu nepieciešamo 
informāciju atrod vienmēr. Tas ļauj secināt, ka tīmekļa vietnē ievietotā informācija klientiem 
ir ļoti svarīga un nepieciešama. 
 
Citas komunikācijas aktivitātes, kas veiktas 2011.gadā: 

 
Ziņu lapa - Informāciju par aģentūras jaunumiem klienti var saņemt, piesakoties ziņu 

lapai, kas tiek izdota reizi mēnesī un apkopo svarīgākās aktualitātes. 2011.gadā tika 
sagatavotas 12 ziņu lapas un izsūtītas 3561 abonentam. Pieteikties ziņu lapai var aģentūras 
tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv. 
 

Konsultācijas - aģentūra atbalsta klientus, sniedzot konsultācijas visos projekta posmos. 
Vairums klientu par efektīvāko konsultāciju veidu atzīst konsultācijas aģentūrā vai 
konsultācijas informatīvajā seminārā vai apmācībās. Bieži tiek izmantotas konsultācijas pa e-
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pastu vai tālruni. Pārskata periodā aģentūras darbinieki snieguši 2253 konsultācijas. 
Izmantojot Eurodesk tīkla sniegtās iespējas, 208 jaunieši uzdevuši savus jautājumus un 
saņēmuši aģentūras atbildes. 
 

Sadarbība ar aģentūras Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem - lai veiksmīgāk īstenotu 
aģentūras mērķus, īpaši attiecībā uz informācijas izplatīšanu programmas mērķauditorijai, 
aģentūra turpina attīstīt reģionālo koordinatoru tīklu (2011.gadā slēgti līgumi ar 22 
koordinatoriem). Koordinatori izplata informāciju par programmu „Jaunatne darbībā”, 
organizējot informatīvos pasākumus reģionos, piedalās pasākumos kā resursu cilvēki, 
konsultē jauniešus par iespējām, programmu „Jaunatne darbībā” un Eurodesk, izvieto 
informatīvus materiālus jauniešu pulcēšanās vietās un vietējos medijos, sadarbojas ar 
reģionāla un vietēja mēroga organizācijām, kas īsteno apmācības un veic citas ar jaunatnes 
jomu saistītas aktivitātes  
 

Sadarbība ar citām iestādēm - dažādu pasākumu rīkošanā aģentūra sadarbojas ar 
vairākām institūcijām, kuru kompetence ir saistīta ar jaunatnes un neformālās izglītības jomu, 
piemēram, organizējot Eiropas Jaunatnes nedēļu, e-prasmju nedēļu un informatīvos 
pasākumus. eTwinning programmas īstenošanā aģentūra sadarbojas ar izglītības pārvaldēm, 
izglītības iestādēm, valsts aģentūru „Valsts izglītības attīstības aģentūra”, Latvijas 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju. Sociālās iekļaušanas stratēģijas 
īstenošanā aģentūra sadarbojas ar dažādām institūcijām, kas strādā ar jauniešiem ar 
ierobežotām iespējām, tai skaitā Ieslodzījuma vietu pārvaldi, ieslodzījuma vietām, sociālajiem 
dienestiem, bērnu namiem un internātskolām. 

 
Aģentūras ārējā komunikācija ir saskaņota ar programmas rezultātu izplatīšanas un 

izmantošanas stratēģiju. Aģentūras ārējā komunikācija tiek nodrošināta, izmantojot dažādus 
informācijas kanālus. Aģentūras tīmekļa vietne www.jaunatne.gov.lv jaunieši var iegūt 
informāciju par programmu, iepazīties ar labās pieredzes piemēriem, kā arī iegūt informāciju 
par aģentūru un tās sniegtajiem pakalpojumiem.  

 
Aģentūras pasākumu un darba rezultātu informācijas izplatīšanā ir iesaistījušies daudzi 

sadarbības partneri – jauniešu un studentu portāli, augstskolu tīmekļu vietnes, reģionālie masu 
mediji, Europass, Eures, Euroguidance, Europe Direct, Eiropas Komisijas pārstāvniecība 
Latvijā, u.c., tādā veidā izveidojot plašu aģentūras informācijas izplatīšanas tīklu.  
 
6. Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām 
 

Lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību Latvijā, aģentūra ļoti cieši sadarbojas ar 
nevalstisko sektoru, atbalsta Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un sekmē 
labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai.  

 
Biedrību un nodibinājumu pārstāvji ir iesaistīti programmas „Jaunatne darbībā” 

projektu izvērtēšanas procesā, darbodamies projektu izvērtēšanas komisijā. Aģentūra 
sadarbojas ar Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem (biedrības un nodibinājumi), kas sniedz 
informāciju par programmu „Jaunatne darbībā” un Eurodesk, konsultē jauniešus, piedalās 
informatīvajos pasākumos, organizē apmācības dažādos Latvijas novados. 

 
Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 

attālos vai mazattīstītos reģionos” īstenošanā aģentūra sadarbojas ar reģionālajiem sadarbības 
partneriem (biedrības, nodibinājumi u.c.), kas ir saikne starp aģentūru un jauniešiem reģionos. 
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Aģentūra koordinē Annas Lindes dalīborganizāciju (biedrības un nodibinājumi) tīklu 
Latvijā, veicinot izpratni par Vidusjūras kultūrām, piedalās apmācību konceptu izstrādē.  
 
7. Darba plāns 2012. gadam 

  
7.1. Darbības virziens: Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” 

administrēšana 
  

2012.gadā programma „Jaunatne darbībā” pamatosies uz šādiem galvenajiem 
virzieniem: 

1) veicināt programmas „Jaunatne darbībā” atpazīstamību, informēt jauniešus un 
jaunatnes darbiniekus par jauniešu mobilitātes, aktīvas līdzdalības un 
iekļaušanas iespējām, izmantojot labas prakses piemērus; 

2) veicināt izpratni par neformālo izglītību, sniedzot informāciju par programmu 
pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem, īpaši, 
jauniešiem ar ierobežotām iespējām; 

3) veicināt neformālās izglītības atzīšanu, popularizējot Youthpass (Jaunatnes pasi); 
4) veicināt sadarbību ar pašvaldībām, īpaši attiecībā uz pašvaldību iespējām iesaistīties 

starptautiskās sadarbības projektos; 
5) veicināt izpratni par jaunatnes darbinieku lomu jauniešu projektos; 
6) stiprināt reģionālo koordinatoru tīklu; 
7) iesaistīt Eiropas Brīvprātīgajā darbā organizācijas, kuru mērķauditorija ir jaunieši ar 

ierobežotām iespējām. 
 

2012.gadā programmai „Jaunatne darbībā” noteiktas vairākas prioritātes, kuru īstenošanā: 
• jaunieši tiecas veicināt iekļaujošu izaugsmi: 

o projekti, kas risina jauniešu bezdarba jautājumu, kā arī projekti, kuru mērķis ir 
veicināt jauniešu bezdarbnieku mobilitāti un aktīvu līdzdalību sabiedrībā. Visos 
projektu veidos (jauniešu apmaiņas, jauniešu iniciatīvas, jauniešu demokrātijas, 
jaunatnes politikas veidotāju tikšanās, Eiropas Brīvprātīgā darba un apmācību un 
sadarbības tīklu veidošanas projektos) augsta prioritāte tiks noteikta tiem 
projektiem, kuru aktivitātes būs vērstas uz jauniešu bezdarbnieku iespēju 
iesaistīties šo projektu aktivitātēs;  

o projekti, kas risina nabadzības un marginalizācijas (atstumtības) jautājumu, 
iedrošinot jauniešus risināt šos jautājumus pašiem un veidot iekļaujošu sabiedrību. 
Šajā kontekstā īpaši svarīgi projektos iekļaut aktivitātes saistībā ar jaunajiem 
migrantiem, jauniešiem ar invaliditāti, romu tautības jauniešiem;  

• tiek veicināta jauniešu inovācija, radošuma un uzņēmīguma gars, nodarbinātības spēja, 
īpaši jauniešu iniciatīvas projektos; 

• notiek veselīga dzīvesveida veicināšana, īpaši popularizējot āra dzīvi un sportu visiem, kā 
arī sociālo iekļaušanu un jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrībā; 

• tiek uzlabota jauniešu izpratne, mobilizējot viņus globālo vides izaicinājumu un klimata 
pārmaiņu problēmu risināšanā, attīstot jauniešu un jaunatnes darbinieku “zaļās” 
domāšanas un rīcības prasmes. 

 
Latvijā programmas „Jaunatne darbībā” īstenošanai 2012.gadā ir izvirzītas divas 

nacionālās prioritātes: 
• projektu kvalitātes uzlabošana; 
• sadarbības veicināšana ar Vidusjūras reģiona valstīm.  
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Prioritārās mērķa grupas ir jaunieši ar ierobežotām iespējām, īpaši jaunieši - 
bezdarbnieki un jaunieši no ģeogrāfiski izolētiem reģioniem, mazākumtautību jaunieši un tie 
jaunieši, kas nedarbojas jauniešu organizācijās. 
 

 
7.2. Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes 
portāla administrēšana 
 

2012.gadā, attīstot Eiropas Komisijas jaunatnes informācija tīkla Eurodesk darbību, 
aģentūra ir paredzējusi turpināt kvalitatīvas informācijas nodrošināšanu, paplašinot tās 
pieejamību ar aģentūras un Eurodesk reģionālo koordinatoru starpniecību, kā arī strukturēt 
reģionālo koordinatoru darbu atbilstoši informācijas sniedzēju kompetencei. Tādēļ tiks rīkots 
publiskais iepirkums, lai slēgtu līgumus ar biedrībām, nodibinājumiem vai valsts/pašvaldību 
iestādēm par reģionālā koordinatora pakalpojumu nodrošināšanu attiecībā uz aģentūras 
administrētās programmas „Jaunatne darbībā”, Eiropas Komisijas informācijas tīkla Eurodesk 

un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšanu, atpazīstamības veicināšanu un atbalsta 
nodrošināšanu dažādos Latvijas reģionos.  

 
Lai nodrošinātu veiksmīgu Eiropas Komisijas jaunatnes informācija tīkla Eurodesk un 

Eiropas Jaunatnes portāla administrēšanu, 2012.gadā plānota dažādu iesākto aktivitāšu 
turpināšana:  

1) atbilžu sniegšana uz iesūtītajiem interesentu jautājumiem; 
2) jauniešu konsultēšana klātienē;  
3) informatīvo materiālu (žurnāli „Jaunatne”, brošūra, informatīvā lapa) sagatavošana un 

publicēšana;  
4) ziņu tulkošana un ievietošana Eiropas Jaunatnes portālā;  
5) reģionālo koordinatoru tikšanos un apmācību organizēšana.  

 
7.3. ES rīcības programmas mūžizglītības jomā projekts eTwinning administrēšana 

 
Īstenojot ES rīcības programmas mūžizglītības jomā projektu eTwinning, 2012.gadā 

aģentūra turpinās šādas iesāktās aktivitātes: 
1) veicinās izglītības iestāžu pārstāvju iesaistīšanos eTwinning programmā, veidojot 

kopīgus sadarbības projektus ar citu programmas dalībvalstu skolām; 
2) sniegs tehnisko un pedagoģisko atbalstu izglītības iestāžu pārstāvjiem eTwinning 

skolu aktivitāšu un projektu organizēšanā; 
3) organizēs nacionāla un Eiropas līmeņa apmācību un kontaktu veidošanas pasākumus 

izglītības iestāžu darbiniekiem; 
4) veicinās eTwinning atpazīstamību un sadarbību ar izglītības iestādēm un izglītības 

jomā strādājošajām institūcijām un organizācijām; 
5) veicināt diskusijas un izpratni par mūsdienīgu mācību procesu, jo īpaši tehnoloģiju, 

sadarbības un svešvalodu nozīmi izglītības saturā. 
 
Analizējot 2011.gada darbības pieredzi un rezultātus, tika secināts, ka visnozīmīgākās 

aktivitātes eTwinning darbības nodrošināšanai Latvijā ir: 
• apmācības par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) rīkiem (2012.gadā 

plānots organizēt vismaz divas trīs dienu apmācības par šo tēmu); 
• starptautiski kontaktu veidošanas pasākumi (2012.gadā plānots vismaz 40 izglītības 

darbiniekiem nodrošināt dalību starptautiskos eTwinning pasākumos); 
• labās pieredzes stāstu publiskošana (2012.gadā plānots veidot video materiālus par 

eTwinning projektu iespējām dažādos mācību priekšmetos). 
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7.4. Darbības virziens: Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes 
iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos" administrēšana 

 
2012.gadā turpināsies Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes 

iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” īstenošana saskaņā ar Šveices 
Konfederācijas un Latvijas Republikas noslēgto ietvarlīgumu starp aģentūru, Izglītības un 
zinātnes ministriju un Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru noslēgto Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas līgumu par Latvijas un Šveices sadarbības programmas īstenošanu. 
Programmas īstenošanas rezultātā palielināsies sociāli aktīvo jauniešu skaits reģionos, kā arī 
paaugstināsies pašvaldību jauniešu centru jaunatnes darbinieku, skolotāju un nevalstisko 
organizāciju pārstāvju, kas strādā ar jauniešiem, izpratne par jauniešu iniciatīvu atbalstošu 
jaunatnes darbu reģionos. 

 
Līdz 2012.gada beigām Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts 

jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros paredzēts atklāt 15 
Latvijas Republikas pašvaldībās izveidotos multifunkcionālus jauniešu iniciatīvu centrus, 
kuros ar neformālās izglītības metodēm tiks veicināts atbalsts jauniešu iniciatīvām, nodrošinot 
jauniešiem orientētus pasākumus un piedāvājot iespējas brīvā laika lietderīgai izmantošanai, 
kā arī 2012.gadā Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 
attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros plānotas: 

1) 20 apmācības jauniešiem piecos Latvijas Republikas plānošanas reģionos (aptuveni 
400 dalībnieki); 

2) 10 apmācības personām, kas strādā ar jauniešiem piecos Latvijas Republikas 
plānošanas reģionos (aptuveni 200 dalībnieki); 

3) reģionālais forums Latgales Plānošanas reģionā (aptuveni 100 dalībnieki); 
4) reģionālā konference Vidzemes Plānošanas reģionā (aptuveni 100 dalībnieki); 
5) izstrādāti metodiskie apmācību materiāli, t.sk., iztulkota un publicēta rokasgrāmata 

„Coaching Guide”, kā arī sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāts 
metodiskais materiāls par jauniešu līdzdalību. 

 
7.5. Annas Lindes fonda Latvijas biedrorganizāciju tīkla koordinēšana  

 
2012.gadā aģentūra paredz stiprināt Annas Lindes fonda Latvijas dalīborganizāciju 

tīklu, veicinot starpkultūru dialogu starp Latvijas un Vidusjūras reģiona cilvēkiem un 
organizācijām, organizējot pasākumus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību sociālās un 
kultūras daudzveidībai un norādītu uz Latvijas saitēm ar Vidusjūras reģionu. 
 
7.6. Latvijas un Japānas apmaiņas programma koordinēšana 

 
2012.gadā Japānas valdība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministriju un aģentūru piedāvās iespēju jauniešiem no Latvijas piedalīties Starptautiskajā 
jaunatnes attīstības apmaiņas programmā. Programma sniegs šādu iespēju jau piekto reizi. 
Apmaiņas programmas mērķis ir veidot labāku sapratni un draudzīgas attiecības starp Latvijas 
un Japānas jauniešiem, tādējādi stiprinot starptautisko sadarbību un dodot iespēju jauniešiem 
labāk iepazīt un izprast abu valstu kultūru un sabiedrību. 
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7.7. Finanšu saistības 
 

  Aģentūrai ir šādas ilgtermiņa finanšu saistības attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzekļu izlietojumu:  

1) programmas „Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma „Jaunatne 
darbībā” 2007. - 2013. gadam” īstenošanai – ilgtermiņa finanšu saistības pret Eiropas 
Komisiju; 

2) programmas „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” īstenošanai – ilgtermiņa 
finanšu saistības pret Eiropas Komisiju; 

3) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 
attālos vai mazattīstītos reģionos” īstenošanai – ilgtermiņa finanšu saistības pret 
Šveices Konfederāciju.  
 

7.8. Komunikācija un publicitāte  
 

 2012.gadā aģentūras Komunikācijas daļas uzdevums ir veiksmīga komunikācijas 
plāna īstenošana, tādējādi nodrošinot aģentūras īstenoto darbības virzienu sekmīgu izpildi.  
2012.gadā plānots veikt šādas komunikācijas aktivitātes: 

1) piedalīties vai organizēt vismaz 25 informatīvos pasākumus par iesaistīšanās 
iespējām ES programmā „Jaunatne darbībā”, kā arī Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla 
piedāvātajām iespējām (vismaz 500 dalībnieku): 

• pasākums pašvaldību pārstāvjiem par jauniešu demokrātijas projektiem, kā arī 
jauniešu un jaunatne politikas veidotāju tikšanās projektiem; 

• 3 pasākumi krievvalodīgajai auditorijai; 
• 3 pasākumi sociāli izslēgtajām grupām; 
• 3 pasākumi par projektu veidlapu aizpildīšanu u.c.; 

2) izstrādāt un publicēt aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv elektroniski 
pieejamus 22 informatīvos un metodiskos materiālus. 2012.gada februārī notiks Baltijas 
mēroga apmācības EBD mentoriem. Pēc apmācībām tiks apkopota daļa nepieciešamās 
informācijas attiecīgu materiālu sagatavošanai; 

3) izstrādāt aģentūras prezentācijas materiālus (pildspalvas, mapes, nozīmītes u.c.); 
4) sagatavot un izsūtīt 12 elektroniskās Ziņu lapas; 
5) administrēt aģentūras tīmekļa vietni, ievietojot ziņas par apmācībām, Eurodesk 

jaunumus, informāciju par apstiprinātajiem projektiem u.c.;  
6) sadarboties ar nacionālajiem un reģionālajiem medijiem (sagatavot un izsūtīt preses 

relīzes, veikt mediju monitoringu); 
7) administrēt aģentūras kontus/lapas sociālajos medijos (Twitter konts, Draugiem.lv 

un Facebook lapas); 
8) sniegt konsultācijas par aģentūra administrētajām programmām (klātienē, 

elektroniski vai izmantojot telefonu); 
9) veikt klientu aptauju tiešsaistē par aģentūra darbību un administrētajām 

programmām; 
10) veidot un uzturēt reģionālo koordinatoru tīklu. 

 
2012.gadā plānots uzlabot aģentūras tīmekļa vietni, veicot būtiskas dizaina un satura 

izmaiņas. Šāda veida uzlabojumi nepieciešami, lai atvieglotu klientiem iespēju saņemt 
koncertētu un viegli uztveramu informāciju. Plānots veidot tīmekļa vietni tā, lai katram 
darbības virzienam – programmai – būtu pieejama sava sadaļa un apakšsadaļas. Turpināsies 
audiovizuālo sadaļu pilnveidošana, ievietojot vairāk video, audio materiālu. 
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Komunikācijas daļas darbs 2012.gadā tiks vērsts uz veiksmīgu aģentūras tēla 
pilnveidi, popularizējot administrētās programmas, kā arī pievēršot pastiprinātu uzmanību 
neformālās izglītības termina skaidrojumam medijos. 2012.gadā paredzēts turpināt sadarbību 
ar stratēģiskajiem partneriem – Eures, Euroguidance, Europass, Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā, Ārlietu ministriju, ES Kultūras kontaktpunktiem u.c. Dažādu 
pasākumu rīkošanā aģentūra sadarbosies ar institūcijām, kas darbojas jaunatnes un neformālās 
izglītības jomā, piemēram, organizējot Eiropas jaunatnes nedēļu, e-prasmju nedēļu un 
informatīvos pasākumus. 
  
7.9. Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām 
 

2012.gadā aģentūra plāno turpināt sadarbību ar nevalstisko sektoru gan programmas 
„Jaunatne darbībā” ietvaros, veidojot reģionālo koordinatoru tīklu, kā arī īstenojot Latvijas un 
Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai 
mazattīstītos reģionos” (sadarbība ar reģionālajiem sadarbības partneriem).  

 
Nevalstiskās organizācijas (nodibinājumi, biedrības) ir būtiska daļa no ES 

programmas „Jaunatne darbībā” projektu īstenotājiem, tādēļ ļoti nozīmīga ir veiksmīgas 
komunikācijas nodibināšana starp aģentūru un nevalstisko sektoru. Svarīga ir arī nevalstisko 
organizāciju loma un izpratne par aģentūras veikto aktivitāšu nozīmi jaunatnes politikā un 
neformālās izglītības jomā. 
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1. PIELIKUMS Rezultatīvie rādītāji 2011.gadā 

 
Nr. 
p.k. 

Darbības rezultāti Vienības/ 
skaits  

1. Informatīvo pasākumu skaits, lai informētu ES programmas 
„Jaunatne darbībā” mērķauditoriju par iesaistīšanās iespējām 
programmā, kā arī Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla 
piedāvātajām iespējām 

 

1.1. Informatīvo pasākumu skaits par programmu, Eurodesk un Eiropas 
jaunatnes portālu (ieskaitot citu institūciju vai organizāciju rīkotos 
pasākumus)/ informēto skaits 

42/3786 

1.2. Reģionālo koordinatoru organizēto pasākumu skaits par programmu 
„Jaunatne darbībā” un Eurodesk / dalībnieku skaits 
Turklāt papildus tam, Eurodesk koordinatori, aktīvi darbojoties 
Latvijas reģionos, paši par saviem līdzekļiem īstenojuši vēl 110 
pasākumus, kuros dalību ņēmuši 3082 dalībnieki. 

41/1964  

1.3. Organizēta Eiropas Jaunatnes nedēļa 2011 (16.-21.05.2011.) 
pasākumu skaits, ko rīkoja aģentūra/ dalībnieku skaits  
72 pasākumi norisinājās dažādās Latvijas pilsētās, kurus organizēja 
reģionālie koordinatori. 

7/860 

2. Izstrādāto un publicēto, aģentūras tīmekļa vietnē elektroniski 
pieejamo informatīvo un metodisko materiālu skaits 
potenciālajiem un esošajiem projektu īstenotājiem 

 

2.1. Izstrādāto un publicēto informatīvo materiālu skaits (tirāža katram 
materiālam atšķirīga): 
• žurnāls „Jaunatne” (4 numuri); 
• informatīvs materiāls par Jauniešu apmaiņas projektiem; 
• informatīvs materiāls par Jauniešu iniciatīvas projektiem; 
• vispārīgs materiāls par programmu „Jaunatne darbībā”; 
• informatīvs materiāls par Eiropas Brīvprātīgo darbu; 
• Informatīvs materiāls par Jauniešu demokrātijas projektiem un 

Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektiem; 
• buklets par programmu „Jaunatne darbībā” un katru 

apakšprogrammu, iekļaujot labās prakses piemērus; 
• plakāts par programmu „Jaunatne darbībā”; 
• plakāts par Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu; 
• Eurodesk brošūra „Tavs Eiropas iespēju ceļvedis” latviešu 

valodā; 
• Eurodesk brošūra „Tavs Eiropas iespēju ceļvedis” krievu valodā; 
• informatīvā lapa par Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu; 
• informatīvā lapa jauniešiem bezdarbniekiem; 
• brošūra skolotājiem par neformālo izglītību; 
• brošūra par jauniešu iniciatīvas projektiem; 
• brošūra par Eiropas Brīvprātīgo darbu. 

19 

2.2. Informatīvo un metodisko materiālu skaits, kurus aģentūra 
izstrādājusi tikai elektroniski / vidējā netiešā mērķauditorija, kas 
apmeklē aģentūras tīmekļa vietni mēneša laikā 
• tulkots SALTO Resursa centra buklets „Veicinot nodarbinātību” 

(Working on Work); 

7/ 3500 
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• tulkots SALTO Resursa centra buklets „Mācies darot” („Use 
your hands to move ahead”); 

• tulkots SALTO Resursa centra buklets „ID buklets – Idejas 
iekļaušanai un daudzveidībai” („ID Booklet”); 

• izstrādāts informatīvs materiāls par starptautiskiem jauniešu 
iniciatīvas projektiem;  

• izstrādāts informatīvs materiāls par projektu labo pieredzi; 
• izstrādāts informatīvs materiāls par jauniešu demokrātijas 

projektiem; 
• izstrādāts informatīvs materiāls par Jaunatnes pasi (Youthpass); 
• apkopoti un ievietoti 30 veiksmīgu projektu piemēri. 

2.3. Aģentūras Elektroniskās Ziņu lapas sagatavošanas un nosūtīšanas 
skaits gadā / ziņu lapu saņēmēju (abonenti) skaits 
 

12/3561 

2.4. Eiropas Dienasgrāmatu projekts / izplatīto dienasgrāmatu skaits 27 100 

3. ES programmas „Jaunatne darbībā” un Eurodesk informācijas 
ievietošana aģentūras tīmekļa vietnē  

 

3.1. Programmas un Eurodesk informācijas ievietošana Aģentūras tīmekļa 
vietnē, informatīvo ziņu skaits mēnesī / tīmekļa vietnes apmeklētāju 
skaits mēnesī. Kopā 2011.gadā ieveidotas 277 ziņas. 

23/3500 

3.2. Administrēta Eiropas jaunatnes portāla Latvijas sadaļa - no Eiropas 
Komisijas saņemto, iztulkoto informatīvo ziņu skaits 

67 

4. 
 

Starptautisko apmācību nodrošināšana jauniešiem un jaunatnes 
darbiniekiem – apmācību skaits/ dalībnieku (nosūtīto jauniešu vai 
jaunatnes darbinieku) skaits 

32/61 

5.  Organizēto nacionālo apmācību semināru skaits ES programmas 
„Jaunatne darbībā” lietotājiem / dalībnieku skaits apmācību 
semināros  

58/1200 

6. Nodrošināts ES programmas „Jaunatne darbībā” projektu 
dzīves cikls atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām un projektu 
administrēšanai 

 

6.1. 
 

Organizēto Programmas projektu konkursu skaits / kopējo iesniegto 
projektu skaits gadā un to izvērtēšanas nodrošināšana 

5/352 

6.2. Apstiprināto projektu skaits visos projektu veidos kopā, veikta 
sarakste par projekta īstenošanu 

135 

6.3. Programmas projektu izvērtēšanas komisiju izveidošana un darbības 
nodrošināšana, komisiju skaits / komisiju sēžu skaits 

2/10 

6.4. Nodrošināta projektu ieviešanas pārraudzība, organizēto izbraukuma 
pārbaužu vizīšu skaits projektu īstenošanas kontrolei, kas tiek īstenoti 
2011.gadā 

11 

6.5. Nodrošināta Programmas gala atskaišu izvērtēšana, atskaišu skaits 103 
6.6. Organizētas audita vizītes programmas „Jaunatne” 2008.gada 

projektiem / projektu skaits 
5 

6.7. Organizēto tikšanos skaits apmācītājiem apmācību kvalitātes 
nodrošināšanai  

50 

6.8. Nodrošināta Eiropas Brīvprātīgā darba organizāciju akreditācija, kas 
īsteno Eiropas Brīvprātīgā darba projektus pēc vienota kvalitātes 
standarta 

19 

6.9. Konsultācijas potenciālajiem projektu iesniedzējiem un projektu 
īstenotājiem par projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu 

2253 
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īstenošanu, noslēgšanu (plānotas 300 konsultācijas (e-pasts, telefons, 
klātienē)) 

7. Annas Lindes fonda Latvijas biedrorganizāciju tīkla 
koordinēšana – organizēto tikšanās pasākumu skaits par jaunumiem 
Annas Lindes fondā / dalībnieku skaits 

6/50 

8.  Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes 
iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” 
administrēšana 

 

8.1. Atklāto un izveidoto multifunkcionālo centru skaits (Tukuma un 
Ilūkstes novados) 

2 

8.2. Organizēto apmācību skaits jaunatnes darbiniekiem (katra savā 
Latvijas Republikas plānošanas reģionā) / dalībnieku skaits 

5/87 

8.3. Organizēto apmācību skaits jauniešiem (katra savā Latvijas 
Republikas plānošanas reģionā) / dalībnieku skaits 

5/95 

9. ES rīcības programmas mūžizglītības jomā projekta eTwinning 
administrēšana 

 

9.1. eTwinning portālā reģistrējušos skaits/ izglītības iestāžu skaits 270/125 
9.2. Organizēto vienas dienas apmācību skaits par eTwinning rīkiem 8 
9.3. Organizēto trīs dienu apmācību skaits par jaunākajiem rīkiem 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā 
1 

9.4. Organizēto nacionāla un reģionāla līmeņa konferenču skaits 4 
9.5. Pedagogu skaits no Latvijas, kuri piedalījušies starptautiskās 

konferencēs un kontaktu veidošanas pasākumos 
39 
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2. PIELIKUMS V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” 2011.gada 
finansējums un tā izlietojums 

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā 
izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

1329884 2526788 1474491 

1.1. dotācijas 109589 631213 547643 

1.2. maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 

14 5000 0 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 1220281 1890575 893493 

1.4. Valsts pamatbudžeta iestādes 
saņemtie transferti vienas 
ministrijas ietvaros 

0 0 33355 

2. Izdevumi (kopā) 1290287 4101294 1983583 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1279041 4062497 1960971 

2.1.1. kārtējie izdevumi 355342 823075 564024 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un 
sociālie pabalsti 

912800 2667897 832193 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 
Kopienas budžetā un 
starptautiskā sadarbība 

0 558392 514023 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu 
transferti 

10899 13133 50731 

2.1.6. Pārējie izdevumi, kas veidojas 
pēc uzkrāšanas principa 

3130 0 12689 

2.2. Izdevumi 
kapitālieguldījumiem 

8116 38797 9923 

 Finansēšana. Ārvalstu finanšu 
palīdzības naudas līdzekļu 
atlikuma palielinājums 

0 1574506 0 
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3. PIELIKUMS V/a ”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”  

organizatoriskā struktūra 
 
 

1.  
 
 

 

 
 
 
                                                                                                     

2.  
3.  

4.  
5.  
6.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Direktors 

Starptautiskās 
sadarbības 
programmu 

daļa - 3 

Komunikācijas 
daļa - 3 

Finanšu un 
grāmatvedības 

daļa - 2 

Eiropas 
Savienības 
programmu 

daļa - 10 

Juriskonsults 
- 2 

Iekšējais 
auditors - 1 

Lietvedis - 1 
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