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1.  
Kādi dokumenti un kā ir 

jāuzglabā pašvaldībā? 

Jebkuri ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti ir jāuzglabā atbilstoši pašvaldībā apstiprinātajai lietu nomenklatūrai. 

Projekta dokumentācijas kārtošanai un uzglabāšanai ir jāizveido projekta lietas (dokumentu mapes), kuras pašvaldības 

kopējā lietu nomenklatūrā ir vēlams izdalīt kā atsevišķas sadaļas ar noteiktu glabāšanas termiņu. 

Ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus, kas pierāda konkrēto projekta darbību īstenošanu, oriģinālus vai to 

atvasinājumu (ar juridisku spēku) ir jāuzglabā vismaz līdz 2028. gada 31. decembrim atbilstoši Latvijas Republikas un 

Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām. Pēc aģentūras noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas 

Sadarbības iestādē, aģentūra paziņos pašvaldībai par dokumentu glabāšanas termiņu.  

Projekta lietās uzglabā visu ar projekta izdevumu un projekta aktivitāšu īstenošanu saistīto pamatojošo dokumentu 

oriģinālus. Ja nav iespējams uzglabāt dokumentu oriģinālus, normatīvajos aktos par dokumentu saglabāšanu noteiktajā 

kārtībā uzglabā apstiprinātas dokumentu kopijas, ar norādi par dokumenta oriģināla atrašanās vietu. 

2.  

Kādā apmērā pašvaldība no 

aģentūras varēs saņemt 

informatīvos materiālus par 

projektu (informēšanas par 

projektu nolūkā)? 

Aģentūra nodrošinās pašvaldību ar informatīvo plakātu ar informāciju par projekta īstenošanu, kas  pašvaldībai 

jāizvieto pie pašvaldības ēkas u.tml. sabiedrībai redzamā vietā. Pašvaldībai ir iespēja iegūt informatīvā plakāta paraugu 

aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Jauniešu garantija Projekts “PROTI un DARI!”” un pavairot to 

nepieciešamajā daudzumā, lai izvietotu informatīvos plakātus arī pie stratēģiskajiem partneriem.  

Aģentūra  savā tīmekļa vietnē ik pēc 3 mēnešiem aktualizē informāciju par projektu un pašvaldība regulāri saņems 

aktuālāko informāciju par projektā notiekošajām aktualitātēm. 

3.  
Kādi ir pašvaldību pienākumi 

attiecībā uz projekta publicitāti? 

Starp Aģentūru un Jūsu pašvaldību/iestādi noslēgtajā Sadarbības līguma 1.pielikumā par projekta “PROTI un DARI!” 

īstenošanu 3.2.21.2. apakšpunktā noteikts, ka Sadarbības partnerim ir pienākums:  

“Savā tīmekļa vietnē, ja tāda ir, Projekta īstenošanas laikā publicēt īsu ar atbalsta apjomu samērīgu aprakstu par 

Projektu, tā Atbalsta mērķiem un rezultātiem, uzsverot atbalstu, kas saņemts no ESF un nodrošināt arī informācijas 

aktualizēšanu ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Sadarbības partneris informāciju par Projektu var ievietot arī Projekta 

īstenošanā iesaistīto Stratēģisko partneru tīmekļa vietnēs. Projektam noslēdzoties, Sadarbības partnerim nav 

pienākums turpināt aktualizēt informāciju tīmekļa vietnē”. 

http://www.jaunatne.gov.lv/
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4.  
Kas jāņem vērā veidojot 

publicitāti? 

Veidojot publicitāti, jāņem vērā Sadarbības līguma 1.pielikuma 3.2.21.1. apakšpunktā noteiktais: 

 
“Attiecībā uz ikvienu ar Projektu saistīto komunikācijas pasākumu (piemēram, konferenci, izstādi, semināru) 

nodrošināt, lai personas, kuras piedalās šajā pasākumā, būtu informētas par ESF sniegto finansējumu Projekta 

īstenošanai. Lai to nodrošinātu, Sadarbības partneris izvieto vizuālo elementu ansambli uz izdales materiāliem, 

pasākuma darba kārtībām, konferenču vai semināru dokumentācijas, dalībnieku reģistrācijas lapām un citiem 

materiāliem. Vienlaikus vizuālo elementu ansambli izvieto ikvienā ar Projektu saistītā dokumentā, kas attiecināms uz 

Projekta īstenošanu un paredzēts tā dalībniekiem vai sabiedrībai, tai skaitā tīmekļa vietnēs, bukletos, grāmatās, 

pasākumu prezentācijās, paziņojumos, tostarp dalības sertifikātos u.c. dokumentos. Vizuālo elementu ansamblis ir 

pieejams tīmekļa vietnes www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Jauniešu garantija Projekts “PROTI un DARI!””, to izvietot un 

pielietot saskaņā ar Finanšu ministrijas izstrādātajām publicitātes vadlīnijām1;  

 

 

                                                           
1 Finanšu ministrijas 30.12.2016. vadlīnijas Nr.2.4. “Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma 

saņēmējiem”, pieejamas www.esfondi.lv; 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.esfondi.lv/

