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Papildus informācija par projektu 

„SOCIĀLAJAM RISKAM PAKĻAUTO BĒRNU UN JAUNIEŠU 

INTEGRĀCIJA JELGAVAS UN ŠAUĻU PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀS” 

 

Līdzfinansējuma avots:  

Programma – „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam” 

1. tematiskais mērķis – sadarbība, kas veicinātu bērnu un jauniešu no sociālā riska 

grupām, integrāciju sabiedrībā 

1.1. prioritāte – Jauniešu dienas centra izbūve un renovācija Jelgavas pilsētas pašvaldībā 

Projekta mērķis:  
Projekta mērķis ir izbūvēt un aprīkot dienas centru bērniem,  lai veicinātu  jauniešu 

pašiniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un aktīvu iesaisti sabiedriskajā dzīvē. 
Veicināt jauniešos piesaisti sabiedrībai, spēju lūgt un pieņemt palīdzību, organizēt 

saturīgu brīvā laika pavadīšanu un pašvērtējuma attīstīšanu. 

Jauniešu dienas centra darbības viens no  mērķiem būs nodrošināt darbu ar jauniešiem no 

sociālā riska grupām – plānotu, praktisku pasākumu kopumu, kas veicinātu jauniešu 

dzīves kvalitātes uzlabošanos Jelgavas pilsētas pašvaldībā.  

 

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: 

1) Projekta vadība; 

2) Publicitātes un komunikācijas pasākumi; 

3) Jauniešu dienas centra izbūve un renovācija, Loka maģistrāle 25, Jelgava; 

4) Lifta izbūve iekštelpās, lai nodrošinātu telpu pieejamību personām ar īpašām 

vajadzībām; 

5) Mēbeļu un iekārtu iegāde; 

6) Jaunu pakalpojumu ieviešana Jauniešu dienas centrā;  

7) Divu jaunu amata vietu – Sociālais darbinieks darbam ar ielu bērniem - izveide;  

8) Pieredzes apmaiņu un apmācību organizēšana.  

 

Partnerība:  
Šauļu pilsētas pašvaldība – vadošais partneris (projekta iesniedzējs); 

Jelgavas pilsētas pašvaldība – projekta partneris. 

 

Projekta kopējais finansējums:  

Projekta kopējās izmaksas ir 700 000.00 euro (septiņi simti tūkstoši euro un 00 centi), no 

tām Jelgavas pilsētas pašvaldības attiecināmās izmaksas ir 352 347.97 euro (trīs simti 

piecdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi euro un 97 centi), t.sk. 

299 495.77euro (divi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro 

un 77 centi) (85%) ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 17 617.40 euro 

(septiņpadsmit tūkstoši seši simti septiņpadsmit euro un 40 centi) (5%) ir Valsts 

finansējums un 35 234.80 euro (trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit četri euro un 

80 centi) (10%) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Jelgavas pilsētas 

pašvaldības neattiecināmās izmaksas projketa īstenošanai ir 150 000.00 euro (viens simts 

piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi).  

 

 

 

 


