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1.  
Kur aģentūras mājas lapā var 

redzēt Sadarbības līgumu un tā 

pielikumus? 

Aģentūras tīmekļa vietnē http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/sadarbibas-liguma-slegsana ir pieejama 

Sadarbības līguma redakcija un tā pielikumi. 

2.  

Vai pašvaldība pirmo projekta 

īstenošanas gadu var izlaist un 

projektā iesaistīties otrajā gadā? 

Jā! 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 385 15. punktu pašvaldības projekta īstenošanā var iesaistīties visā projekta 

īstenošanas laikā, ja pašvaldība atbilst MK noteikumu Nr.385 17. punktā norādītajām prasībām. 

Saskaņā ar Sadarbības līguma 3. punktu projektā atbalstāmo darbību īstenošanas laiks ir no Sadarbības līguma 

parakstīšanas dienas līdz 2020. gada 31. oktobrim. 

3.  

Vai ir paredzētas sankcijas 

pašvaldībai, ja piešķirtā kvota 

netiek izpildīta? Kad un kā 

pašvaldība var pieprasīt 

grozījumus par piešķirto kvotu? 

Pašvaldībai nav paredzētas soda sankcijas par kvotas neizpildi. 

Pašvaldības un aģentūras noslēgtajā Sadarbības līguma 1. punktā tiks noteikta projekta iznākuma rādītāja kvota ar 

pieejamo finansējumu un sasniedzamais rezultāta rādītājs.  

Pašvaldība, slēdzot Sadarbības līgumu, iesniegs aģentūrai veidlapu “Plānotā finansējuma izlietojuma par mērķa grupas 

jauniešu iesaisti un dalību individuālajās pasākumu programmās plāns” (Sadarbības līguma 2. pielikums), kurā 

paredzēs projekta ietvaros faktisko plānoto finansējumu un iesaistāmo mērķa grupas jauniešu skaitu. Pašvaldība līdz 

projekta katra īstenošanas gada 1. februārim, 1. maijam, 1. augustam, 1. novembrim būs jāiesniedz aģentūrai veidlapu 

“Plānotā finansējuma izlietojuma par mērķa grupas jauniešu iesaisti un dalību individuālajās pasākumu programmās 

plāns” ar aktualizētu informāciju.  

Aģentūrai ir tiesības palielināt/samazināt Sadarbības līgumā noteiktos rādītājus un nepieciešamo finansējumu. 

Aģentūra sagatavos vienošanos par grozījumiem Sadarbības līgumā. 

http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/sadarbibas-liguma-slegsana


Projekts “PROTI un DARI!”  

Nr.8.3.3.0./15/I/001 
 

 2 

4.  
Kas nosaka maksimālo 

programmu vadītāju un mentoru 

skaitu, kuri jāiesaista projekta 

īstenošanā? 

Saskaņā ar Metodoloģisko vadlīniju 5.4. un 6.3. apakšsadaļu ir noteikts, ka programmas vadītāja pārziņā vienlaikus ir 

ne vairāk kā 12 mērķa grupas jaunieši un to mentori, mērķa grupas jaunieša mentora pārziņā vienlaikus ir ne vairāk kā 

6 mērķa grupas jaunieši. Pamatojoties uz šo nosacījumu un pašvaldības iesniegtajam “Plānotā finansējuma izlietojuma 

par mērķa grupas jauniešu iesaisti un dalību individuālajās pasākumu programmās plāns” (Sadarbības līguma 

2.pielikums) Sadarbības līguma 2.punktā tiks norādīts programmas vadītāju un mērķa grupas jauniešu mentoru skaits. 

Pašvaldība, iesniedzot aģentūrai pieprasījumu ar pamatotu skaidrojumu un saņemot aģentūras apstiprinājumu, var 

palielināt Sadarbības līguma 2.punktā norādīto projektā iesaistāmo programmu vadītāju un mērķa grupas jauniešu 

mentoru skaitu. Aģentūrai, izvērtējot skaidrojumā norādītos apstākļus, ir tiesības, norādot iemeslu, arī noraidīt 

pašvaldības pieprasījumu par programmu vadītāju vai mērķa grupas jauniešu mentoru skaita palielināšanu, par to 

rakstiski informējot pašvaldību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


