
3.pielikums 

Konkursa “Latvijas Jauniešu  

galvaspilsēta” nolikumam 

 

Konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta”  

pretendentu pieteikumu vērtēšanas kritēriji 

 

Nr. 

p.k. 

Kritērijs Maksimālais 

punktu skaits 

1. Pašvaldībā attīstīta sistēma darba ar jaunatni 

īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācijai 
(maksimālais punktu skaits – 5): 

 

 

 

1.1. pašvaldībā vismaz vienu gadu ir izveidota un 

darbojas darba ar jaunatni institucionālā sistēma (darbojas 

jauniešu centrs, jaunatnes lietu speciālists vai jaunatnes 

darbinieks un ir ieviesta kārtība jauniešu un jaunatnes 

organizāciju, kā arī biedrību, kas veic darbu ar jaunatni, 

līdzdalībai jaunatnes politiku ietekmējošu pašvaldības 

lēmumu apspriešanā).  

1 

1.2. pašvaldībā vairāk nekā trīs gadus ir izveidota un 

darbojas darba ar jaunatni institucionālā sistēma (darbojas 

jauniešu centrs, jaunatnes lietu speciālists un ir ieviesta 

kārtība jauniešu un jaunatnes organizāciju, kā arī biedrību, 

kas veic darbu ar jaunatni, līdzdalībai jaunatnes politiku 

ietekmējošu pašvaldības lēmumu apspriešanā); 

1.3. pašvaldībā regulāri nodrošināta darbā ar jaunatni 

iesaistīto personu dalība mācībās, tālākizglītības, 

neformālās izglītības pasākumos par jaunatnes politikas 

jautājumiem, tiek apkopoti dati par vietējiem jauniešiem. 

3 

 

1.4. pašvaldībā vairāk nekā piecus gadus darbojas 

jauniešu centrs – tajā strādā jaunatnes lietu speciālists/i 

un/vai projektu vadītāji/koordinatori, kuriem noteiktas 

konkrētas atbildības sfēras un pienākumi. Ir ieviesta 

kārtība jauniešu un jaunatnes organizāciju, kā arī 

biedrību, kas veic darbu ar jaunatni, līdzdalībai jaunatnes 

politiku ietekmējošu pašvaldības lēmumu apspriešanā; 

1.5. pašvaldībā regulāri nodrošināta darbā ar jaunatni 

iesaistīto personu dalība mācībās, tālākizglītības, 

neformālās izglītības pasākumos par jaunatnes politikas 

jautājumiem, tiek apkopoti dati par vietējiem jauniešiem; 

1.6. pašvaldībā ierīkotas un uzturētas publiski 

pieejamas, videi draudzīgas vietas fizisko aktivitāšu un 

aktīvās atpūtas veikšanai (piemēram, izveidoti brīvpieejas 

sporta laukumi, stadioni, spēļu laukumi, veloceliņi u.c.).; 

5 



2 
 

1.7. pašvaldībā tiek iniciēti pētījumi jaunatnes jomā vai 

apkopoti dati par vietējo jaunatni. 

 

2. 

Pašvaldībā attīstīta darba ar jaunatni stratēģiska 

plānošana, īstenošana un mehānisms darbā ar 

jaunatni iesaistīto personu sadarbībai 

 (maksimālais punktu skaits – 5): 

 

 

2.1. pašvaldības darba ar jaunatni jautājumi iekļauti 

pašvaldības kopējā politikas plānošanas dokumentā. 

1 

 

2.2. pašvaldības darba ar jaunatni jautājumi iekļauti 

pašvaldības kopējā politikas plānošanas dokumentā.  

2.3. pašvaldībai ir tīmekļa vietne un/vai sociālie tīkli par 

jauniešu brīvā laikā pavadīšanas un citām iespējām un 

aktuālāko informāciju jauniešiem 

3 

 

2.4. pašvaldības darba ar jaunatni jautājumi iekļauti 

pašvaldības kopējā politikas plānošanas dokumentā. 

Darba ar jaunatni jautājumi iekļaujas kopējā pašvaldības 

attīstības plānošanas sistēmā, kā arī finansēšanas modelī. 

Obligāti iekļautas rīcības konkrētu mērķu sasniegšanai 

noteiktos termiņos, kā arī notiek mērķu un uzdevumu 

aktualizācija un izvērtēšana; 
2.5. tiek veikta ikgadēja pašvaldības jauniešu vajadzību 

izvērtēšana, obligāti iesaistot arī pašus jauniešus; 

2.6. pašvaldībā tiek veicināta un nodrošināta 

starpnozaru sadarbība. Ir izveidota jaunatnes lietu 

konsultatīvā komisija, kas atrodas domes pastāvīgās 

komitejas pakļautībā un notiek regulārs tās darbs vai 

nodrošināts cits mehānisma darbā ar jaunatni iesaistīto 

personu sadarbībai;  

2.7. pašvaldībai ir tīmekļa vietne un/vai sociālie tīkli par 

jauniešu brīvā laikā pavadīšanas un citām iespējām un 

aktuālāko informāciju jauniešiem 

2.8. darbs ar jaunatni tiek organizēts ne tikai uz procesa 

nodrošināšanu, bet konkrētu rezultātu sasniegšanai. 

5 

3. Pašvaldībai ir nodrošināts ikgadējs finansējums darba 

ar jaunatni īstenošanai un infrastruktūras attīstībai 

(maksimālais punktu skaits – 5):  

 

 

 3.1. pašvaldībā katru gadu tiek piešķirts finansējums 

darba ar jaunatni koordinācijai, pasākumu īstenošanai un 

infrastruktūras uzturēšanai; 

1 

 

3.2. pašvaldībā katru gadu tiek piešķirts finansējums 

darba ar jaunatni koordinācijai, pasākumu īstenošanai un 

infrastruktūras uzturēšanai; 

3 

 

 



3 
 

3.3. pašvaldībā izstrādāts mehānisms jauniešu iniciatīvu 

un/vai jauniešu organizāciju atbalstam konkursa kārtībā. 

3.3. pašvaldībā katru gadu tiek piešķirts finansējums 

darba ar jaunatni koordinācijai, pasākumu īstenošanai un 

infrastruktūras uzturēšanai, ko paredz pašvaldības 

plānošanas dokumenti, rīcības programmas u.tml.;  

3.4. pašvaldībā izstrādāts mehānisms jauniešu iniciatīvu 

un/vai jaunatnes organizāciju atbalstam konkursa kārtībā; 

3.5. tiek piesaistīti līdzekļi no valsts institūcijām, 

Eiropas Savienības struktūrfondiem, privātiem fondiem 

darba ar jaunatni īstenošanai u.tml. 

5 

4. Pieejama kvalitatīva un atbilstošā apjomā informācija 

par jauniešu iespējām (maksimālais punktu skaits – 5): 

 

4.1. regulāri tiek apkopota informācija par jauniešu brīvā 

laika lietderīgas izmantošanas un neformālās izglītības 

iespējām un ir izveidota sadaļa pašvaldības tīmekļa vietne 

un/vai sociālo tīklu profils par jauniešu iespējām 

pašvaldībā; 

1 

4.2. regulāri tiek apkopota informācija par jauniešu brīvā 

laika lietderīgas izmantošanas iespējām un neformālās 

izglītības iespējām, ir izveidota sadaļa pašvaldības 

tīmekļa vietne un/vai sociālo tīklu profils par jauniešu 

iespējām pašvaldībā; 

4.3. tiek nodrošinātas dažādas konsultācijas jauniešiem; 

3 

4.4. regulāri tiek apkopota informācija par jauniešu brīvā 

laika lietderīgas izmantošanas iespējām un neformālās 

izglītības iespējām, ir izveidota sadaļa pašvaldības 

tīmekļa vietne un/vai sociālo tīklu profils par jauniešu 

iespējām pašvaldībā, darbojas t.s. atgriezeniskās saites 

princips; 

4.5. tiek nodrošinātas dažādas konsultācijas jauniešiem;  

4.6. pašvaldībā ir izstrādāta inovatīva pieeja (piemēram, 

dažādas aplikācijas) efektīvai jauniešu informēšanai par 

viņiem pieejamiem pakalpojumiem un iespējām). 

5 

5. Nodrošināts  mehānisms jauniešu līdzdalības lēmumu 

pieņemšanā nodrošināšanai, jauniešu iniciatīvu un 

jauniešiem paredzētu pasākumu 

īstenošanai(maksimālais punktu skaits – 5): 

 

 

 



4 
 

5.1. pašvaldībā darbojas jaunatnes organizācijas vai 

jauniešu iniciatīvu grupas un pašvaldība sniedz tām 

atbalstu, ir noteikta kārtība jauniešu un jaunatnes 

organizāciju, kā arī biedrību, kas veic darbu ar jaunatni, 

līdzdalībai (t.sk. iesaistei lēmumu pieņemšanā) jaunatnes 

politiku ietekmējošu lēmumu apspriešanā pašvaldībā; 

1 

5.2. pašvaldībā darbojas jaunatnes organizācijas vai 

jauniešu iniciatīvu grupas un pašvaldība sniedz tām 

atbalstu, ir noteikta kārtība jauniešu un jaunatnes 

organizāciju, kā arī biedrību, kas veic darbu ar jaunatni, 

līdzdalībai (t.sk. iesaistei lēmumu pieņemšanā) jaunatnes 

politiku ietekmējošu lēmumu apspriešanā pašvaldībā; 

5.3. tiek organizētas jauniešu pieredzes apmaiņas 

aktivitātes jaunatnes jomā, notiek jauniešu iesaiste 

lēmumu pieņemšanas procesā lokālā līmenī. 

3 

 

5.4. pašvaldībā darbojas jaunatnes organizācijas vai 

jauniešu iniciatīvu grupas un pašvaldība sniedz tām 

atbalstu, ir noteikta kārtība jauniešu un jaunatnes 

organizāciju, kā arī biedrību, kas veic darbu ar jaunatni, 

līdzdalībai (t.sk. iesaistei lēmumu pieņemšanā) jaunatnes 

politiku ietekmējošu lēmumu apspriešanā pašvaldībā; 

regulāri tiek aktualizēts jaunatnes organizāciju saraksts 

pašvaldības mērogā; 

5.5. tiek organizētas jauniešu pieredzes apmaiņas 

aktivitātes jaunatnes jomā, notiek jauniešu iesaiste 

lēmumu pieņemšanas procesā lokālā līmenī; 

5.6. pašvaldībā tiek organizēti ikgadēji jaunatnes 

forumi, pašvaldības deputāti iesaista jauniešus diskusijās 

par viņiem un vietējai sabiedrībai svarīgiem jautājumiem 

un pašvaldība ir ieinteresēta regulārā strukturētā dialoga 

procesa veicināšanā, tā izmanto labo piemēru metodes 

(piemēram, “Kafija ar politiķiem”); 

5.7. pašvaldības jaunatnes jomas aktivitātēs ir iesaistīti 

jaunieši ar ierobežotām iespējām1 un tiek veicināta to 

iekļaušana; 

5.8. pašvaldībai noslēgtas vienošanās par sadarbību 

starp pašvaldību un vietējām jaunatnes organizācijām vai 

biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni. 

5 

6. Tiek veicināti un īstenoti atbalsta pasākumi darbā ar 

jaunatni, tajā skaitā pilsoniskās audzināšanas 

sekmēšanā un iesaistīšanai neformālās izglītības 

aktivitātēs (maksimālais punktu skaits – 5) 

 

                                                           
1 Jaunieši ar ierobežotām iespējām: jaunieši ar veselības problēmām, fizisku vai garīgu invaliditāti, jaunieši, 
kuriem ir mācīšanās grūtības, sociālie, ekonomiskie vai ģeogrāfiskie šķēršļi un jaunieši ar kultūru atšķirībām. 



5 
 

 6.1. pašvaldība organizē godināšanas pasākumus savas 

teritorijas jaunatnes organizācijām un jauniešiem vai arī 

godina savas pašvaldības aktīvākos jauniešos citu svinīgu 

pasākumu ietvaros; 

6.2. pašvaldība organizē sporta, kultūras pasākumus 

jauniešiem, nodrošina konsultācijas un neformālās 

izglītības mācības (t.sk. par uzņēmējdarbību) par 

jauniešiem aktuālām tēmām; 

6.3. pašvaldības jaunieši piedalās starptautiskos 

projektos (piemēram, programmā “Erasmus+” u.c.); 

1 

 6.4. pašvaldība organizē godināšanas pasākumus savas 

teritorijas jaunatnes organizācijām un jauniešiem vai arī 

godina savas pašvaldības aktīvākos jauniešus citu svinīgu 

pasākumu ietvaros; 

6.5. pašvaldība organizē sporta, kultūras pasākumus 

jauniešiem, nodrošina konsultācijas, neformālās izglītības 

mācības (t.sk. par uzņēmējdarbību) par jauniešiem 

aktuālām tēmām; 

6.6. pašvaldībā tiek atbalstītas jauniešu brīvprātīgā 

darba aktivitātes, t.sk. starptautiskās brīvprātīgā darba 

aktivitātēs (piem., Eiropas Solidaritātes korpuss); 

6.7. pašvaldības jaunieši piedalās starptautiskos 

projektos (piemēram, programmā “Erasmus+” u.c.); 

3 

 

 6.8. pašvaldība organizē godināšanas pasākumus savas 

teritorijas jaunatnes organizācijām un jauniešiem vai arī 

godina savas pašvaldības aktīvākos jauniešus citu svinīgu 

pasākumu ietvaros; 

6.9. pašvaldība organizē sporta, kultūras pasākumus 

jauniešiem nodrošina konsultācijas, neformālās izglītības 

mācības (t.sk. par uzņēmējdarbību)  par jauniešiem 

aktuālām tēmām; 

6.10. pašvaldībā ir izveidota un darbojas brīvprātīgā darba 

atbalsta sistēma t.sk. starptautiskās brīvprātīgā darba 

aktivitātēs (piem., Eiropas Solidaritātes korpuss); 
6.11. pašvaldības jaunieši piedalās starptautiskos 

projektos (piemēram, programmā “Erasmus+” u.c.) 

un/vai pašvaldībai ir noslēgti sadarbības līgumi ar citām 

Eiropas Savienības dalībvalstīm vai notiek sadarbība ar 

citām pasaules valstīm/pilsētām jaunatnes, izglītības vai 

sporta jomā un/vai ir saņēmusi starptautisku atzinību par 

darbu ar jaunatni; 
6.13. pašvaldība izglīto jauniešus par prioritāriem 

jautājumiem valstiskā vai vietējā mērogā. 

5 



6 
 

7. Pašvaldības vai pašvaldību apvienības koncepts par 

Latvijas jauniešu galvaspilsētas gadu, kapacitāte 

līdzdarboties pasākumu organizēšanā un pasākuma 

plāns Latvijas jauniešu galvaspilsētas gadā 

(maksimālais punktu skaits – 5) 

 

 7.1.  pretendents iesniedzis vispārīgu konceptu un 

pasākumu plānu; 
7.2. pašvaldībā pieejama atbilstoša infrastruktūra (tai 

skaitā naktsmītnes pasākumu dalībniekiem), lai 

nodrošinātu dažāda veida pasākumus; 
7.3. pašvaldība spēj nodrošināt cilvēkresursus līdzdalībai 

pasākumu organizēšanā.  

1 

 7.4. pretendents iesniedzis detalizētu konceptu un 

pasākumu plānu; 
7.5. pašvaldībā pieejama atbilstoša infrastruktūra (tai 

skaitā naktsmītnes pasākumu dalībniekiem), lai 

nodrošinātu dažāda veida pasākumus pašvaldība  
7.6. pretendents spēj nodrošināt cilvēkresursus un 

sadarbības partnerus līdzdalībai pasākumu organizēšanā; 

3 

 7.7. pretendents iesniedzis detalizētu konceptu, detalizēti 

norādījis plānotos pasākumus kalendārajā gadā un 

jauniešu līdzdalību Latvijas jauniešu galvaspilsētas gadā;  
7.8. pašvaldībā pieejama atbilstoša infrastruktūra tai 

skaitā naktsmītnes pasākumu dalībniekiem), lai 

nodrošinātu dažāda veida pasākumus;  

7.9. pretendents spēj nodrošināt cilvēkresursus un 

detalizēti norādījis sadarbības partnerus līdzdalībai 

pasākumu organizēšanā. 
 

5 

 
 


