
 
 

 
 
 

 
Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā 

 
Projekta nosaukums, projekta Nr. „ Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide 

Valkā” (Līguma identifikācijas Nr. 4-7/22) 
Programma Latvijas-Šveices sadarbības programma 
Aktivitāte „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” 

Uzraudzības iestāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 
Projekta īstenošanas 
laiks 

2015. gada 01. decembris līdz 2016. gada 31. decembris 

Projekta mērķis Projekta vispārējais mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvu 
Valkas novadā. Tiešie projekta mērķi ir: 
1. Izvedot Jauniešu iniciatīvu centru Valkas pilsētā, 
tādējādi veicinot jauniešu palikšanu pašvaldībā, 
nodrošinot tos ar kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas 
iespējām, pilnveidot izklaižu izvēles klāstu; 
2. Restaurēt un atjaunināt bijušās Valkas telegrāfa telpas, 
tādējādi lietderīgi izmantojot tukšas pašvaldības telpas 
pilsētas centrā un uzlabojot pilsētvidi; 
3. Pielāgot šīs telpas jauniešu iniciatīvu centra 
vajadzībām, tādējādi sakārtojot telpas 299,9 m2 platībā 
tā, lai tās atbilstu mūsdienu standartiem un būtu aprīkotas 
ar visu nepieciešamo jauniešiem; 
4. Pandusa izveide invalīdiem un iedzīvotājiem ar 
kustību traucējumiem; 
5. Iegādāties aprīkojumu centra vajadzībām, kas 
nepieciešamas centra darbības nodrošināšanai; 
6. Nodrošināt centra ilgtspējīgu darbību ar regulāru 
jauniešu apmeklējumu un noslodzi. 

Aktivitātes 1. Telpu renovācija; 
2. Pandusa izveide; 
3. Aprīkojuma iegāde; 
4. Publicitātes pasākumi. 

Projekta īstenošanas rezultāts Projekta ieviešanas procesā tiks renovētas telpas 299.9 
m2 platībā, izveidojot Jauniešu iniciatīvu centru. 
Izveidots panduss pie galvenās ieejas. Iegādāts 
aprīkojums: 
1.Hostelim (15 divstāvīgās gultas ar matračiem un visu 
nepieciešamo gultas veļu); 
2.Brīvā laika pavadīšanas, semināru un atpūtas telpām (5 
galdi, 50 krēsli, datu projektors, portatīvais dators, TV, 2 



dīvāni, novusa galds, galda futbols un hokejs); 
3.Virtuvei (1 virtuves iekārta ar elektrisko virsmu un 
tvaika nosūcēju, mikroviļņu krāsns, izlietne, ledusskapis, 
virtuves galds un 8 krēsli); 
4. Informācijas centram (stacionārais dators, printeris, 2 
informācijas stendi); 
5. Garderobei (garderobes iekārta); 
6. Muzikālajai jaunradei (3 elektriskās ģitāras ar 
pastiprinātājiem un visu nepieciešamos aprīkojumu 
(somas, jostas, statīvi un vadi), 1 bungu komplekts ar 
šķīvju komplektu un speciāliem mikrofoniem, 1 digitālās 
skatuves klavieres ar pastiprinātāju un visu nepieciešamo 
aprīkojumu (soma, statīvs, vads), 1 apskaņošanas sistēma 
(mikser-pults, skaņu pults, zemo un augsto frekvenču 
skaļruņi, vadu komplekts, 3 skatuves monitori), 1 
bezvadu mikrofons, 3 parastie mikrofoni, 4 mikrofonu 
statīvi, skatuves izgaismojuma aparatūra (2 prožektori, 2 
gaismas filtri, 2 prožektoru pultis, dūmu mašīna)). 

Projekta kopējās izmaksas EUR 108 073,85 
Projekta attiecināmās izmaksas EUR 108 073,85 
Projektu finansē Šveices Konfederācija 
no Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas līdzekļiem paplašinātajai 
Eiropas Savienībai 

EUR 102 670,16 (95 % no attiecināmajām izmaksām)  

Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 5403,16 (5% no attiecināmām izmaksām)  
Projekta koordinators, 
kontaktinformācija 
 

Toms Simtiņš 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
Attīstības un projektu daļas 
Projektu vadītājs 
Mob. tālr.: 25625455 
Tālr.: 64722236 
e-pasts: toms.simtins@valka.lv 

 


