
Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas 
perioda darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt 
NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to 
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu 

garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā” ietvaros 

 
 

Reģionālie informatīvie semināri, 1.12.2014.-11.12.2014. 

Informatīvais seminārs  
par projekta  

“PROTI un DARI!” īstenošanu 
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Pašvaldību loma un dalības priekšnosacījumi 
Ieva Kulmane - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja 
 
Stratēģisko partnerību veidošana 
Ieva Kulmane - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja 
  
Projekta finansējums pašvaldībām 
Marta Meženiece - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 
Struktūrfondu daļas vadītāja 
 
Jautājumi un atbildes 
 

DARBA KĀRTĪBA 

Par projektu – mērķis, mērķa grupa, ieviešanas laika grafiks, projekta 
ieviešanas mehānisms, īstenojamās aktivitātes  
Marta Meženiece - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Struktūrfondu 
daļas vadītāja 
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Projekta mērķis 
Motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, 

nestrādā vai neapgūst arodu un nav 
reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā 

(NVA) (turpmāk – NEET jaunieši), kā arī veicināt 
šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda 

apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus 
īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības 
aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai 

jauniešu centru darbībā. 
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Par projektu 

Plānotais finansējums: 9 000 000 EUR, t.sk. ESF 
7 650 000 EUR, tai skaitā apmēram 8,1milj. EUR 
tiešajam atbalstam NEET jauniešiem pašvaldībās 

Projekta īstenotāji:  finansējuma saņēmējs ir 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
(JSPA) sadarbībā ar pašvaldībām vai to 
apvienībām. 

Projekta īstenošanas termiņš: 2014.gada 
septembris – 2018.gada decembris 
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Projekta mērķa grupa (I) 
 

 
Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), 
kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, kā 
arī nav reģistrējušies NVA, t.sk.: 

• kuri ir atskaitīti no vispārējās, profesionālās vai 
speciālās izglītības iestādes 

• pēc uzturēšanās medicīnas, sociālās aprūpes vai 
sociālās rehabilitācijas iestādēs 

• kuriem pašvaldības sociālais dienests ir iekārtojis 
profilakses lietu un izstrādājis uzvedības sociālās 
korekcijas programmu vai kuri ir Valsts policijas 
profilaktiskajā uzskaitē 
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Projekta mērķa grupa (II) 
• kuriem sertificēts narkologs ir noteicis alkohola, 

narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai 
datorspēļu atkarības slimības diagnozi vai 
diagnosticējis ļaunprātīgu alkohola lietošanu 

• kuriem ir noteikta invaliditāte vai prognozējama 
invaliditāte Invaliditātes likuma 4.panta izpratnē 

• kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, pēc valsts 
apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanas 

• kuri Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē ir 
uzskatāmi par ielas bērniem 
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Projekta īstenotāju funkcijas  
JSPA - finansējuma saņēmējs 

 
Sadarbības partneri – pašvaldības un to 

stratēģiskie partneri  

Informatīvais darbs un metodoloģiskās 
vadlīnijas pašvaldībām 

Pašvaldību programmu saturisko 
vadītāju izglītošana darbam projekta 
mērķa grupu  

Ikgadēji projekta izvērtējuma pasākumi 

Programmas saturiskā vadītāja piesaiste 

NEET jauniešu profilēšana un NEET 
jauniešu individuālo pasākumu 
programmu izstrāde  

NEET jauniešu individuālo pasākumu 

programmu īstenošana 
Supervīzijas NEET jauniešu mentoriem 
un programmu vadītājiem, regulāri 
labās prakses apmaiņas pasākumi 

NEET jauniešu mentoru piesaiste 
NEET jauniešu mentoru izglītošana 
darbam ar projekta mērķa grupu  

Regulāra projekta satura kvalitātes 
uzraudzība 
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Pašvaldības regulāri iesniedz projekta 

saturiskās atskaites    



JSPA īstenojamie uzdevumi projektā (I) 
JSPA īstenos šādas aktivitātes: 

1) metodoloģiska atbalsta sniegšana sadarbības partneriem visos 
projekta īstenošanas posmos; 

2) metodoloģisku vadlīniju izstrāde darbam ar mērķa grupas 
jauniešiem; 

3) informatīvo pasākumu organizēšana par projekta īstenošanas 
saturiskajiem jautājumiem; 

4) mācību nodrošināšana programmu vadītājiem un mērķa grupas 
jauniešu mentoriem darbam ar mērķa grupas jauniešiem; 

5) regulāru supervīziju un pieredzes apmaiņas pasākumu 
nodrošināšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu 
mentoriem; 
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JSPA īstenojamie uzdevumi projektā (II) 
6) projekta saturiskās kvalitātes nodrošināšana un uzraudzība visos 

projekta īstenošanas posmos, kas ietvers šādas darbības:  

• konsultāciju sniegšana programmu vadītājiem un mērķa grupas 
jauniešu mentoriem tiešsaistē, telefoniski un klātienē visā projekta 
īstenošanas laikā par projekta saturiskajiem jautājumiem; 

• pašvaldību pasākumu plānu un projekta atskaišu izvērtēšana; 

• projekta uzraudzības vizīšu nodrošināšana; 

• programmu vadītāju un mērķa grupas jauniešu mentoru mācību 
programmu satura izvērtēšana;  

• projekta īstenošanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas un labās 
prakses pārņemšanas pasākumu rīkošana projekta īstenotājiem; 

• projekta vadība; 

• informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana. 
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MK 
noteikumi 

apstiprināti 
2015.gada 
1.ceturksnī 

Metodoloģiskās 
vadlīnijas par 

darbu ar 
projekta mērķa 

grupas 
jauniešiem līdz 

30.01.2015. 

Uzsāktas 
pašvaldību 
programmu 
vadītāju un 

mentoru 
mācības 

01.05.2015. 

Programmu 
vadītāji 
uzsāk 
mērķa 
grupas 

jauniešu 
profilēšanu 
01.07.2015. 

Programmu 
vadītāji 

piesaista 
mentorus 

profilētajie
m mērķa 
grupas 

jauniešiem  
no 

01.07.2015. 

Mērķa 
grupas 

jauniešu 
individuālo 
pasākumu 

programmu 
īstenošana 

no 
01.07.2015. 

Projekta 
īstenošanas 

beigu 
termiņš 

31.12.2018. 

2015., 2016. un 
2017.gadā uzsaukumi 

pašvaldībām 
iesaistīties projektā  

Projekta īstenošanas laika grafiks 



 
Iznākuma rādītājs: NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, 

kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros – 5260 
 

Rezultāta rādītājs: NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, 
kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu 

ESF atbalsta ietvaros – 3682  
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Plānotie projekta rezultāti 



Par projektu – mērķis, mērķa grupa, ieviešanas laika grafiks, projekta 
ieviešanas mehānisms, īstenojamās aktivitātes  
Marta Meženiece - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 
Struktūrfondu daļas vadītāja 
 
 
 
 
 
Stratēģisko partnerību veidošana 
Ieva Kulmane - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja 
  
Projekta finansējums pašvaldībām 
Marta Meženiece - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 
Struktūrfondu daļas vadītāja 
 
Jautājumi un atbildes 
 

DARBA KĀRTĪBA 

Pašvaldību loma un dalības priekšnosacījumi 
Ieva Kulmane - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Struktūrfondu daļas 
projektu vadītāja 
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Finansējuma saņēmējs – Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra (JSPA)  

 

Sadarbības partneri – pašvaldības un to apvienības  
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Stratēģiskie partneri 

biedrības, nodibinājumi (īpaši, jauniešu organizācijas) un citas 
institūcijas (piemēram, jauniešu centri, darba devēju organizācijas, 

probācijas dienesti, policija, izglītības iestādes, sporta iestādes, 
uzņēmumi, nozaru asociācijas u.c.) 

 



Priekšnosacījumi dalībai projektā 1 

1.Pašvaldībā ir apzināta un raksturota esošā situācija NEET 
jauniešu atbalsta jomā.  
Situācijas apraksts ietver:  
• attiecīgās pašvaldības NEET jauniešu kopējo skaitu 

(atbilstoši statistikai, sociālā dienesta u.c. pašvaldības 
stratēģisko partneru informācijai)  

• esošā NEET jauniešu atbalsta pasākumu kopuma īsu 
aprakstu 

• esošo un nepieciešamo cilvēkresursu, kas varētu tikt 
iesaistīti projekta īstenošanā, aprakstu 

• NEET jauniešu raksturojumu, t.sk. norādot, kuru grupu 
NEET jauniešus plānots iesaistīt projektā 
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Priekšnosacījumi dalībai projektā 2 
2. Pašvaldības dome ir akceptējusi NEET jauniešu atbalsta situācijas 
aprakstu un ir pieņēmusi lēmumu piedalīties projektā (domes lēmums 
ir iesniegts JSPA). 

Pašvaldības domes lēmums paredz, ka pašvaldība projektā apņemas 
nodrošināt: 

• NEET jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes (tā 
sauktās outreach) aktivitātes (pašvaldības budžets)  

• projekta administratīvo vadību (pašvaldības budžets) 
 

• NEET jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu 
izstrādi, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus (projekta 
finansējums vienas vienības V1 ietvaros) 

• individuālo pasākumu programmu īstenošanu, veidojot 
atbilstošas stratēģiskās partnerības (projekta finansējums vienas 
vienības V2 ietvaros un pašvaldības budžets, ja nepieciešams) 

• nepieciešamos programmu vadītājus un NEET jauniešu mentorus 
(projekta finansējums vienas vienības V2 ietvaros) 15 



JSPA līdz 
20.01.2015. 

informē katru 
pašvaldību par 
tai pieejamo 

kvotu un 
domes lēmumu 

iesniegšanas 
termiņu un 

nosūta 
situācijas 
apraksta 
veidlapu 

Pašvaldība 
apzina esošo 

situāciju NEET 
jauniešu 

atbalsta jomā 
un sagatavo īsu 

situācijas 
aprakstu 

Pašvaldības 
dome pieņem 
lēmumu par 
apņemšanos 

piedalīties 
projektā 

Pēc pašvaldības 
domes lēmuma 

saņemšanas 
JSPA slēdz 
sadarbības 
līgumu ar 

pašvaldību vai 
pašvaldību 

apvienību par 
projekta 

īstenošanu 

Priekšnosacījumu izpildes laika grafiks 
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NEET jauniešu sasniegšana 
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Izglītības 
pārvalde, 
izglītības 
iestādes 

Sociālais 
dienests 

JAUNIETIS 

Vietējā 
NVA filiāle 

Jauniešu 
organizācijas 

Policija 



Pašvaldības un to stratēģisko partneru  
uzdevumi projektā (I) 

Veikt kvalitatīvu un padziļinātu NEET jaunieša 
profilēšanu, apzinot tā prasmes, intereses un 
iegūto izglītību, izpētīt personību, noskaidrot 
sociālos un ekonomiskos šķēršļus, kā arī nosakot 
attīstības virzienus. 

  Profilēšanu veic programmas vadītājs vai cits 
kvalificēts speciālists (ar augstāko izglītību 
sociālajā darbā, psiholoģijā vai citā atbilstošā jomā 
un atbilstošām kompetencēm un darba pieredzi) 
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Pašvaldības un to stratēģisko partneru  
uzdevumi projektā (II) 

Sadarbībā ar katru jaunieti un balstoties uz tā profilēšanas 
rezultātiem, izstrādāt individuālo pasākumu programmu. 

 Individuālā pasākumu programmu jāveido atbilstoši JSPA 
izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām un tai jāietver četras 
obligātās komponentes (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): 
personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”, 
mūžizglītības kompetences.  

  Individuālo pasākumu programmu izstrādā programmas vadītājs 
sadarbībā ar jaunieti un šī jaunieša mentoru. 

NEET jaunieša profilēšanai un individuālās pasākumu 
programmas izstrādei jāvelta vismaz 9 stundas 
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Pašvaldības un to stratēģisko partneru  
uzdevumi projektā (III) 

Īstenot NEET jaunieša individuālo pasākumu programmu, 
nodrošinot tajā paredzētos pasākumus 

Individuālā pasākumu programma var ietvert šādas aktivitātes: 
• neformālās un ikdienējās mācīšanās aktivitātes 
• speciālistu konsultācijas (piemēram, psihologs, karjeras 

konsultants)  
• dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, 

kultūras pasākumi) 
• brīvprātīgā darba aktivitātes, t.sk. Eiropas Brīvprātīgais darbs 
• iesaisti NVO un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un 

projektos 
• vizītes uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā 

(aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt 
profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara) 

• iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c. 20 



Pašvaldības un to stratēģisko partneru  
uzdevumi projektā (IV) 

Nodrošināt regulāru individuālo mentora atbalstu NEET 
jaunietim: 

regulāra motivēšana sekmīgi pildīt tā individuālo 
pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu 
sasniegšanu;  

 individuālas konsultācijas un dalība dažādās 
individuālajās pasākumu programmā paredzētajās 
aktivitātēs. 

Individuālā pasākumu programma var ilgt no 2 līdz 9 
mēnešiem, katru mēnesi nodrošinot vismaz 48 stundu 
atbalstu (t.i. 12 stundas nedēļā) 
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Individuālajām pasākumu programmām jābalstās uz 
UNESCO izstrādātajiem mācīšanās pīlāriem (I)  

1) Personības attīstība (UNESCO: būt ar sevi/ to be)  

Atbalstāmās aktivitātes ietver: individuālas koučinga sesijas, mērķu 
nospraušanas sarunas, sporta (arī tautas sporta) nodarbības, āra dzīves 
aktivitātes, āra dzīves līderības treniņi, mūzikas nodarbības, individuāli 
mācīšanās mikro-projekti ar un bez finansējuma, uzstāšanās grupas 
priekšā, iesaistīšanās drāmas grupā, improvizācijas teātrī, dažādu 
sabiedrisku pasākumu un vietu apmeklēšana, dažādu speciālistu 
(psihologu, sociālo darbinieku u.c.) individuālās konsultācijas utt., t.sk. pēc 
nepieciešamības arī personīgās higiēnas, u.c. pamatprasmju apmācība. 
 

Iespējamie sadarbības partneri: izglītības (t.sk. interešu) iestādes, sporta 
(arī tautas) iestādes un kustības, kouči, jaunatnes darbinieki, sociālā 
dienesta darbinieki, piedzīvojumu organizācijas, pašdarbības kolektīvi.  
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Individuālajām pasākumu programmām jābalstās uz 
UNESCO izstrādātajiem mācīšanās pīlāriem (II)  

2) Iekļaušanās sabiedrībā (UNESCO: būt kopā ar citiem/ to live togehter)  

Atbalstāmās aktivitātes ietver: piedalīšanās vienaudžu izglītības 
programmā, vienaudzis-vienaudzim mentorēšana, izpratnes veicināšanas 
aktivitātes par brīvprātīgā darba norisi un jēgu labdarības organizācijās vai 
iestādēs (piemēram, dzīvnieku patversmē), iesaistīšanās atsevišķos NVO 
projektos un aktivitātēs, sabiedrisku pasākumu rīkošana komandā, 
komandas projekti, dažādas NVO rīkotas apmācības par dažādām tēmām 
(sociālās prasmes, sadarbības prasmes, darbs komandā, uzstāšanās 
auditorijas priekšā), motivācijas grupas, atbalsta grupas, praktiskas 
ilgtermiņa darbības ieradumu veidošanai un nostiprināšanai (laicīga 
celšanās no rīta, spēja sadarboties utt.) 
 

Iespējamie sadarbības partneri: NVO, jauniešu NVO, pilsoniskās 
sabiedrības grupas un kustības, izglītības (t.sk. interešu) iestādes. 
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Individuālajām pasākumu programmām jābalstās uz 
UNESCO izstrādātajiem mācīšanās pīlāriem (III)  

3) ’’Darba tikums’’/ nodarbinātības kompetences  
(UNESCO: darīt/ to do)  

Atbalstāmās aktivitātes ietver: karjeras atbalsta sniegšana 
jauniešiem; aktivitātes informētības un izpratnes veicināšanai par 
praksēm un apmācībām darba vietās, ļaujot apzināties konkrētu 
un paredzamu iespēju tikt nākotnē šajā jomā nodarbinātam; 
vizītes pie dažādu arodu meistariem, īslaicīgs lauka darbs 
lauksaimniecībā, mini-projekti sadarbība ar NVO, uzņēmējiem, 
utt., iesaistīšanās karjeras dienās, izpētes braucieni uz dažādiem 
uzņēmumiem, piedalīšanās ēnu dienās. 
 

Iespējamie sadarbības partneri: darba devēju organizācijas, 
vietējie uzņēmēji, radošo profesiju pārstāvji, amatnieki, zemnieki. 
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Individuālajām pasākumu programmām jābalstās uz 
UNESCO izstrādātajiem mācīšanās pīlāriem (IV)  

4) Mūžizglītības kompetences (UNESCO: zināt/ to know)  

Atbalstāmās aktivitātes ietver: informācijas sniegšanu par 
dažādām izglītošanās iespējām, neformālās izglītības apmācības, 
filmu skatīšanās un analīze, koučinga sesijas, iesaistīšanās NVO 
aktivitātēs un projektos, mācīšanās mācīties programma, e-
mācīšanās programmas, viesošanās dažādās izglītības iestādēs, 
atvērtu stundu un lekciju apmeklēšana. 
 

Iespējamie sadarbības partneri: NVO, jauniešu NVO, pilsoniskās 
sabiedrības grupas un kustības, izglītības (t.sk. interešu) iestādes. 
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Par projektu – mērķis, mērķa grupa, ieviešanas laika grafiks, projekta 
ieviešanas mehānisms, īstenojamās aktivitātes  
Marta Meženiece - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 
Struktūrfondu daļas vadītāja 
 
Pašvaldību loma un dalības priekšnosacījumi 
Ieva Kulmane - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja 
 
 
 
 
  
Projekta finansējums pašvaldībām 
Marta Meženiece - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 
Struktūrfondu daļas vadītāja 
 
Jautājumi un atbildes 
 

DARBA KĀRTĪBA 

Stratēģisko partnerību veidošana 
Ieva Kulmane - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Struktūrfondu daļas 
projektu vadītāja 
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Stratēģiskos partnerību veidošana (I) 
Pašvaldība stratēģisko partnerību veido ar: 

  tās teritorijā esošajiem dienestiem (pašvaldības policija, 
probācijas dienests) 

pašvaldības iestādēm (jauniešu centru, sociālo 
dienestu, pašvaldības kapitālsabiedrībām u.c.) 

valsts institūcijām (NVA filiālēm) 

nevalstiskajām organizācijām un nodibinājumiem, kas 
iesaistītas darbā ar jaunatni 

 izglītības iestādēm, darba devēju organizācijām un 
profesionālajām nozaru asociācijām, kā arī vietējiem 
uzņēmējiem 
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Stratēģisko partnerību veidošana (II) 

Pašvaldība stratēģisko partnerību var veidot šādos 
veidos: 

ar valsts iestādēm un dienestiem Valsts pārvaldes 
iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēgt starpresoru 
vienošanos par sadarbību projekta īstenošanā 

ar fiziskām personām, kuras ir kvalificētas un 
projekta ietvaros apmācītas veikt programmas 
vadītāja vai mentora darbu, slēgt darba līgumu uz 
projekta īstenošanas laiku, šīs personas pieņemot 
darbā attiecīgajā pašvaldībā 
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Stratēģisko partnerību veidošana (III) 
Pašvaldība stratēģisko partnerību var veidot šādos 
veidos: 

ar biedrībām un nodibinājumiem, kas iesaistītas darbā 
ar jaunatni, izglītības iestādēm, darba devēju 
organizācijām un profesionālajām nozaru asociācijām 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma V. nodaļā noteiktajā 
kārtībā slēgt deleģējuma līgumu par Jaunatnes likuma 
5.pantā noteikto pašvaldības jaunatnes politikas 
nozares funkciju deleģēšanu.  

Šī deleģējuma līguma ietvaros var paredzēt  
kompensēt ieguldījumus projekta īstenošanā,  

t.i. paredzēt vienīgi izdevumu segšanu (bez peļņas). 
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JSPA uzsāk 
projekta 

īstenošanu no 
01.09.2014. 

metodoloģiskās 
vadlīnijas un 

mācību 
programmas 

izstrāde darbam 
ar NEET 

jauniešiem  

Pašvaldības apzina 
potenciālos 

stratēģiskos sadarbības 
partnerus, programmu 
vadītājus un mentorus. 

Pašvaldības iesniedz 
domes lēmumu par 
dalību projektā līdz 

01.03.2015. 

Programmu 
vadītāji un 

mentori 
piedalās 
mācībās 

darbam ar 
mērķa grupu 

no 
01.05.2015 

Programmu 
vadītāji un 

jomas 
eksperti 

uzsāk 
pašvaldības 

mērķa 
grupas 

jauniešu 
profilēšanu 

no 
01.07.2015. 

Programmu 
vadītāji nosaka 
profilētajiem 

NEET 
jaunietšiem 
atbilstošo 

mentoru no 
piesaistīto un 

izglītoto 
mentoru loka 

no 01.07.2015. 

Individuālo 
programmu 
izstrāde un 
programmu 
īstenošana 

no 
01.07.2015.  
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Projekta īstenošanas laika grafiks – pašvaldību un 

to stratēģisko partneru iesaistei 



Par projektu – mērķis, mērķa grupa, ieviešanas laika grafiks, projekta 
ieviešanas mehānisms, īstenojamās aktivitātes  
Marta Meženiece - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 
Struktūrfondu daļas vadītāja 
 
Pašvaldību loma un dalības priekšnosacījumi 
Ieva Kulmane - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja 
 
Stratēģisko partnerību veidošana 
Ieva Kulmane - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja 
 
 
 
  
 
Jautājumi un atbildes 
 

DARBA KĀRTĪBA 

Projekta finansējums pašvaldībām 
Marta Meženiece - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Struktūrfondu daļas 
vadītāja 
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Projekta plānotais finansējums 

9 000 000 EUR, t.sk. ESF 7 650 000 EUR,  
no tiem apmēram  

8,1 milj. EUR tiešajam atbalstam NEET 
jauniešiem pašvaldībās 

 

Atbilstoši pašvaldībā esošo jauniešu vecumā no 
15 līdz 29 gadiem skaitam un ievērojot attiecīgā 

reģiona NEET jauniešu īpatsvaru, JSPA katrai 
pašvaldībai noteiks finansējuma un 

sasniedzamā rezultāta rādītāja kvotu visam 
projektam un sadalījumā pa gadiem 
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Projekta finansējumu pašvaldība saņem par iepriekšējā mēnesī paveikto tad, 
kad JSPA ir apstiprinājusi pašvaldības sagatavoto iepriekšējā periodā  

sasniegto rezultātu atskaiti 
 

IZDEVUMUS PAMATOJOŠIE DOKUMENTI NAV JĀPIEVIENO ATSKAITEI 

Projekta finansējums pašvaldībām 
Par NEET jaunieša profilēšanu un individuālās 
pasākumu programmas izstrādi (vismaz 9 
stundas) 

 

Vienas vienības 
izmaksas  

V1 = 91,08 EUR 

Par katra jaunieša sekmīgu dalību projektā 
pilnu mēnesi, t.i., 30 dienās jaunietim ir 
nodrošināts atbalsts vismaz 48 stundas, t.sk.: 
 20 stundas individuāls mentora atbalsts; 
 4 stundas programmas vadītāja atbalsts; 
 dalība pasākumos, sniedzot atbalstu NEET 

jauniešiem grupās vismaz 24 stundas) 

Vienas vienības 
izmaksas  

V2 = 368,28 EUR/ 
mēn. 
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Noslēgts 
sadarbības 

līgums ar JSPA 
par projekta 
īstenošanu, 
kurā fiksēta 
finansējuma 
un projektā 

sasniedzamā 
rādītāja kvota 

Pašvaldība veic 
mērķa grupas 

jauniešu 
profilēšanu un 

individuālo 
pasākumu 

programmu  

Pašvaldība 
iesniedz JSPA 
atskaiti par 

profilēto 
jauniešu skaitu, 
kas parakstījuši 

vienošanos 
piedalīties 
projektā 

JSPA 
apstiprina 

pašvaldības 
iesniegto 

atskaiti un 
pārskaita 

finansējumu 
atbilstoši V1  

Pašvaldība 
iesniedz JSPA 
atskaiti katru 

otro mēnesi par 
grupas jauniešu 

individuālo 
pasākumu 

programmu 
īstenošanas 

progresu  

JSPA apstiprina 
pašvaldības 

iesniegto 
atskaiti un 
pārskaita 

finansējumu 
atbilstoši V2 
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Finansējuma plūsma pašvaldībām 

Pašvaldība uzsāk profilēto mērķa grupas jauniešu 
individuālo pasākumu programmu īstenošanu  



Par projektu – mērķis, mērķa grupa, ieviešanas laika grafiks, projekta ieviešanas 
mehānisms, īstenojamās aktivitātes  
Marta Meženiece - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Struktūrfondu 
daļas vadītāja 
 
Pašvaldību loma un dalības priekšnosacījumi 
Ieva Kulmane - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Struktūrfondu daļas 
projektu vadītāja 
 
Stratēģisko partnerību veidošana 
Ieva Kulmane - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Struktūrfondu daļas 
projektu vadītāja 
 
Projekta finansējums pašvaldībām 
Marta Meženiece - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Struktūrfondu 
daļas vadītāja 
 
  
 
 
 

DARBA KĀRTĪBA 

Jautājumi un atbildes 
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Ināra Dundure 
Inara.dundure@lps.lv 

www.lps.lv  

Marta Meženiece 
marta.mezeniece@jaunatne.gov.lv  

Ieva Kulmane 
ieva.kulmane@jaunatne.gov.lv  

www.jaunatne.gov.lv 
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Paldies par uzmanību! 

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/
mailto:marta.mezeniece@jaunatne.gov.lv
mailto:ieva.kulmane@jaunatne.gov.lv
http://www.jaunatne.gov.lv/

