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Neformālā mācīšanās

Jauniešu iesaiste

Sociālā iekļaušana

Eiropas vērtības

 

ERASMUS+ UN EIROPAS 

SOLIDARITĀTES KORPUSS
PROGRAMMU IEZĪMES



1. PAMATDARBĪBA (KA1) - 

Jauniešu apmaiņa un 

Jaunatnes darbinieku 

mobilitāte
 

2. PAMATDARBĪBA (KA2) - 

Stratēģiskās partnerības 

projekti jaunatnes jomā
 

3. PAMATDARBĪBA (KA3)- 

Jaunatnes dialoga projekti

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA 

PROJEKTI
 

PRAKSE UN DARBS
 

SOLIDARITĀTES PROJEKTI



Mērķis -  celt jaunatnes 

darbinieku profesionālās 

kompetences
 

Aktivitātes - semināri, 
apmācības, kontaktveidošanas 

pasākumi, studiju vizītes, darba 

ēnošana  utt. 

 

 

Jaunatnes darbinieku 

mobilitāte

Erasmus+



Atbilstība Kritēriji
Personas, kas iesaistītas jaunatnes jomā

Skaits: ne vairāk kā 50 dalībnieki 
(ieskaitot apmācību vadītājus, 

fasilitatorus u.c.)

Vismaz 2 dažādas valstis, no kurām
vienā notiek aktivitāte

Iesniedzēji: Valsts/pašvaldības iestādes, 

nevalstiskās organizācijas, sociālie 

uzņēmumi, jauniešu neformālās grupas

Projekta ilgums: 3 līdz 24 mēneši
Aktivitātes ilgums: 2 dienas līdz 2 

mēneši, neskaitot ceļā pavadītās dienas



Kvalitāte Kritēriji

Projekta nepieciešamība 

iesaistītajām organizācijām un 

dalībniekiem 

Aktivitātes programma un 

metodes

Projekta ietekme uz 

dalībniekiem, 

dalīborganizācijām,  

vietējā un starptautiskā 

līmenī



Finansējums Projekta budžets 

CEĻA IZMAKSAS 

ORGANIZATORISKAIS 

ATBALSTS

ĀRKĀRTAS IZMAKSAS

ATBALSTS DALĪBNIEKIEM 

AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM



Mīts vai Realitāte ?



Jaunatnes darbinieku mobilitātes 
projektiem kopējais pieejamais 

finansējums ir mazāks nekā citiem 
projektu veidiem



Jaunatnes darbinieku mobilitātes 
projekti tiek apstiprināti tikai 
pieredzējušām organizācijām



Mērķis -  ieviest inovatīvas pieejas darbā ar 

jaunatni, risināt jauniešiem aktuālas 

problēmas un uzlabot darba ar jaunatni 
kvalitāti, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību un 

aktīvu pilsonību.

 

Projektu veidi:
- stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam
- stratēģiskās partnerības pieredzes apmaiņai

- starptautiskas jauniešu iniciatīvas
 

 

Stratēģiskās partnerības 

projekti jaunatnes jomā



Atbilstības kritēriji

 

Jaunatnes darbā iesaistītie un jaunieši
Nav noteikts skaits vai vecuma 

ierobežojums

Vismaz 2 dažādas programmas valstis 

Iesniedzēji: dažādu nozaru 

organizācijas un neformālās jauniešu 

grupas

 

Projekta ilgums: 6 līdz 36 mēneši
 

Kvalitātes kritēriji

Projekta nepieciešamība katrā no 

iesaistītajām valstīm, 

organizācijām un dalībniekiem 

Aktivitāšu saturs, tā kvalitāte un 

atbilstība mērķiem 

Projekta partnerība

Projekta ietekme, rezultātu 

izplatīšana un ilgtspēja



Budžets

ATBALSTS DALĪBNIEKIEM AR 

ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM  

ĀRKĀRTAS 

IZMAKSAS

APMĀCĪBU 

ORGANIZĒŠANAS 

IZMAKSAS

STARPTAUTISKĀS 

TIKŠANĀS

PROJEKTA 

VADĪŠANA UN 

ĪSTENOŠANA



Mīts vai Realitāte ?



Stratēģiskās partnerības projekti ir 
sarežģīti ilgtermiņa projekti, kuri rada 

sirmus matus un nervu sabrukumu.



Darba projekti
Eiropas Solidaritātes korpuss

Mērķis -  palīdzēt risināt sabiedrībā 

aktuālus izaicinājumus, sniegt 

iespēju jauniešiem uzlabot savas 

kompetences, gūt pirmo darba 

pieredzi, veicināt jauniešu 

nodarbinātību
. 

 

 

Atbilstības kritēriji

Jaunieši vecumā no 18 līdz 30 

gadiem,  kas reģistrēti Eiropas 

Solidaritātes korpusa datubāzē, no 

Latvijas vai jebkuras ES dalībvalsts
 

 
Sociālie uzņēmumi, sociāli atbildīgi 
uzņēmumi un citi darba devēji, kas 

veic solidāras aktivitātes
 

Projekta ilgums: 6 līdz 24 mēneši
Aktivitātes ilgums: 3  līdz 12 mēneši



KritērijiFinansējums
 

CEĻA IZMAKSAS
 

ORGANIZATORISKAIS ATBALSTS
 

KABATAS NAUDA
 

ATBALSTS DALĪBNIEKU AR 

IEROBEŽOTĀM IESPĒJĀM 

IEKĻAUŠANAI
 

ATBALSTS VALODAS APGŪŠANAI
 

ĀRKĀRTAS IZMAKSAS
 

PAPILDU PASĀKUMU IZMAKSAS



Kā pieteikties?ieskatīties mājaslapā 

jaunatne.gov.lv un iepazīties ar 

visiem pieejamajiem materiāliem

Attīstīt savu ideju kopā ar 

partneriem un aizpildīt projekta 

pieteikumu

Līdz noteiktajam termiņam iesniegt 

tiešsaistē projekta pieteikumu

Pakonsulēties ar atbildīgo projektu 

koordinatoru, piedalīties info 

semināros un mācībās

Pieteikties Kvalitātes zīmei, ja 

nepieciešams



SAZINIES AR 
AĢENTŪRU!

INFO@JAUNATNE.GOV.LV

+371 67358065

WWW.JAUNATNE.GOV.LV

SEKO JAUNUMIEM 
SOCIĀLAJOS TĪKLOS!

@JAUNATNE

@JSPA_LATVIA

@JAUNATNE

@JSPALATVIA



   Lai izdodas!
Paldies par  uzmanību!

Juta Reķele
E-pasts: juta.rekele@jaunatne.gov.lv

Tālrunis: 67358062
 


