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IEPAZĪSIMIES!

UZDEVUMS: 
 
1. Savstarpēji komunicējot, kopīgi izveidojiet Latvijas karti, 
katram nostājoties savā mītnes pilsētā vai reģionā. 
 
2. Kad Latvijas karte izveidota, palūkojiet pēc sev tuvākajiem 
kaimiņiem un izveidojiet grupu 2 - 4 cilvēku sastāvā.  
 



Solidaritātes 
veicināšana

Eiropas vērtību 
stiprināšana 

Sabiedrības 
izaicinājumu 
risināšana 

Sociālās iekļaušanas 
sekmēšana 

Jauniešu un 
organizāciju iesaiste 

Personisko un 
profesionālo 

kompetenču pilnveide 

EIROPAS 
SOLIDARITĀTES 

KORPUSS



PAMATPRINCIPI

Sociālā iekļaušana 

Neformālā izglītība 

Eiropas vērtību stiprināšana 

Prasmju un kvalifikāciju 
atzīšana un apstiprināšana 



AKTIVITĀTES

Brīvprātīgā 
darba 

aktivitātes  

Prakse un 
darbs

Solidaritātes 
projekti



SOLIDARITĀTES 

PROJEKTI

PROJEKTA POSMI 
1. Sagatavošana 
2. Aktivitāšu īstenošana 
3. Turpinājuma aktivitātes

JAUNIEŠU INICIĒTS, 
IZSTRĀDĀTS, 

ĪSTENOTS PROJEKTS

Vietējās sabiedrības 
izaicinājumu 

risināšana

Daudzveidīgu 
kompetenču 

pilnveide 

Neformālās 
izglītības pieeja

Eiropas vērtību 
aktualizēšana 

vietējā sabiedrībā 



ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
Solidaritātes projekti

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

07.02.2019. plkst. 13:00 (pēc Rīgas laika) 
30.04.2019. plkst. 13:00 (pēc Rīgas laika) 
01.10.2019. plkst. 13:00 (pēc Rīgas laika) 
 

Vismaz 5 jauniešu grupa 
18 - 30 gadi 
Visi legāli uzturas vienā un tajā pašā valstī 
Reģistrēti Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē

DALĪBNIEKI

VIETA

Pieteikums jāiesniedz Latvijas Nacionālajā 
aģentūrā (LV02) 
Projekts jāīsteno Latvijā

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS

Viens pārstāvis no jauniešu grupas 
vai 
visas jauniešu grupas vārdā jebkura publiska vai 
privāta organizācija

PROJEKTA UZSĀKŠANA

Atkarībā no konkursa termiņa: 
01.05.2019. - 30.09.2019. 
01.08.2019. - 31.12.2019. 
01.01.2020. - 31.05.2020. 
 

PROJEKTA ILGUMS

2 - 12 mēneši



IEGUVUMI UN IETEKME
Solidaritātes projekti

JAUNIEŠI - PROJEKTA ĪSTENOTĀJI VIETĒJĀ SABIEDRĪBA 

Iniciatīvas un uzņēmējdarbības veicināšana 
Atbildības uzņemšanās 

Paaugstināts pašvērtējums 
Patstāvīgas darbības veicināšana 

Pirmie soļi pašnodarbinātībā 
Daudzveidīgu kompetenču apguve/pilnveide

Sociālās iekļaušanas veicināšana 
Demokrātiskās līdzdalības sekmēšana 

Sociālo pārmaiņu apzināšanās 
Sabiedrības iesaistes veicināšana 
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Sagatavošanas
posms

Aktivitāšu
īstenošana

Rezultātu
izplatīšana

PROJEKTA CIKLS
Solidaritātes projekti



DARBS GRUPĀS

UZDEVUMS: 
 
1. Savās darba grupās pārrunājiet vietējās sabiedrības izaicinājumus 
un problēmas. Pierakstiet un izvēlieties vienu, ko varētu attīstīt šī 
uzdevuma ietvaros. 
 
2. Izveidojiet domu karti atbilstoši norādījumiem uz tāfeles (pārrunājiet 
un pierakstiet, kas būs jūsu darba grupas sastāvā, kādas aktivitātes varētu 
īstenot problēmas aktualizēšanai, kas būs jūsu projekta mērķgrupas, kāda 
veida resursi un atbalsts nepieciešams projekta īstenošanai, kādi varētu 
būt riski u.tml.). 
 
3. Pēc vēlēšanās - īsumā 1 līdz 2 teikumos prezentējiet projekta ideju 
pārējiem. 
 



PROJEKTA ĪSTENOŠANA
Solidaritātes projekti

AKTIVITĀŠU 
ĪSTENOŠANA

  Strukturētas aktivitātes

 Laika un aktivitāšu plāns 
mērķa sasniegšanai 

 Visu dalībnieku 
iesaistīšana 

Sabalansēts uzdevumu 
un atbildības sadalījums 
grupas dalībnieku starpā 

 Jauniešu grupa 
patstāvīgi nosaka 

metodes 

 Izvērtēšanas aktivitātes - 
mācīšanās rezultātu un 

projekta izvērtēšana 



REZULTĀTU IZPLATĪŠANA
Solidaritātes projekti

 - KAS ir mūsu projekta rezultāts? 
 
 - KAM mēs to izplatīsim? 
 
 - KĀPĒC tas ir svarīgi? 
 
 - KĀ mēs to darīsim? 
 
 - KUR mēs to izplatīsim? 
 
 - KURŠ, ko darīs? 
 
 - KAD mēs to darīsim? 

Projekta un programmas popularizēšana 
 

Projektam jāparedz ilgtermiņa ietekme

PROJEKTA REZULTĀTS 
UN REDZAMĪBA



ATBALSTS
Solidaritātes projekti

Var iesniegt projektu jauniešu grupas vārdā 

Atbalsta sniegšana administratīvu uzdevumu īstenošanā 

Var sniegt atbalstu mācīšanās rezultātu izvērtēšanas un 

atzīšanas procesā (Youthpass) 

Atbalsta sniegšana atkarībā no jauniešu vajadzībām 

Var sniegt atbalstu mācīšanās rezultātu izvērtēšanas un 

atzīšanās procesā (Youthpass) 

ORGANIZĀCIJA ATBALSTA PERSONA

SVARĪGI!  
 
Dotācijas līgumu iespējams slēgt tikai ar juridisku 
personu 
 
Neīsteno projekta aktivitātes jauniešu vietā 

SVARĪGI!  
 
Nav projekta līderis, konsultants, grupas dalībnieks 
vai organizācijas likumiskais pārstāvis 
 
Neiesaistās aktivitāšu īstenošanā 



KVALITĀTES KRITĒRIJI
Solidaritātes projekti

1. PROJEKTA NOZĪMĪGUMS, 
PAMATOJUMS UN IETEKME

40 
punkti

2. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS 
KVALITĀTE

3. PROJEKTA VADĪBAS 
KVALITĀTE

40 
punkti

20 
punkti

Saistība ar programmas principiem, 
vērtībām un projekta veida būtību 
 
Paredzētā Eiropas pievienotā vērtība 
 
Skaidri definētas un nozīmīgas 
konkrētas sabiedrības 
vajadzības/izaicinājumi 
 
Dalībnieku, sabiedrības, mērķa 
grupas vajadzības 
 
Jauniešu ar ierobežotām iespējām 
iesaiste 
 
Ietekme uz dalībniekiem  
un vietējo sabiedrību 
 
 

Projekta aktivitāšu saistība ar 
izvirzīto mērķi 
 
Grupas dalībnieku sastāva atbilstība 
mērķa sasniegšanai  
 
Visu projekta posmu detalizēts, 
skaidrs, kvalitatīvs apraksts 
 
Visu projekta dalībnieku sabalansēta 
iesaistīšana dažādos projekta 
posmos 
 
Mācīšanās rezultātu izvērtēšanas un 
atzīšanas procesa kvalitāte 
 

Praktisko pasākumu un projekta 
vadības kvalitāte 
 
Grupas dalībnieku savstarpējās 
komunikācijas un sadarbības 
kvalitāte 
 
Projekta rezultātu izplatīšanas un 
redzamības pasākumu kvalitāte 
 
Projekta rezultātu izvērtēšanas 
pasākumu kvalitāte 
 

Lai pretendētu uz pieejamo finansējumu, kopvērtējumā jāiegūst vismaz 60 punkti (ar nosacījumu, ka visos kritērijos saņemts ne 
mazāk kā puse no to maksimālā punktu skaita). 



WWW . AUGUSTA&CO .COM

BUDŽETS
Solidaritātes projekti

PROJEKTA VADĪBAS 
IZMAKSAS

ATBALSTA PERSONAS 
IZMAKSAS

ĀRKĀRTAS IZMAKSAS

Ar projekta vadību un aktivitāšu 
īstenošanu saistītas izmaksas visos 
projekta posmos 
 
VIENĪBAS IZMAKSU LIKME 
Latvijā - 500 EUR/mēnesī

Ar atbalsta personas iesaisti saistītas 
izmaksas 
 
 
VIENĪBAS IZMAKSU LIKME 
Latvijā - 74 EUR/dienā 
Ne vairāk kā 12 dienas projekta laikā 
 
SVARĪGI! Izmaksām jābūt 
pamatotām pieteikumā 
 

Ar jauniešu ar ierobežotām iespējām 
iesaistīšanu saistītas izmaksas 
 
 
FAKTISKĀS IZMAKSAS 
 
 
 
SVARĪGI! Izmaksām jābūt 
pamatotām pieteikumā 



WWW . AUGUSTA&CO .COM

IEROSMEI
Solidaritātes projekti

Dalībnieki: 
10 jaunieši  no Jūrmalas ar un bez kustību 
traucējumiem,  18–25 gadi 
 
Projekta mērķis: 
aktualizēt sociālās iekļaušanas jautājumus, dažāda 
profila jauniešiem kopīgi iestudējot kustību teātra 
izrādi. 
 
Projektā veiktās aktivitātes: 
Kopīgi iestudēta kustību teātra 
izrāde, kas tiks izrādīta 8 dažādās Latvijas pilsētās. 
Pēc katras izrādes - diskusijas ar auditoriju par 
sociālās iekļaušanas tēmu. 
 
Projekta ietekme: 
Jaunieši ar un bez kustību traucējumiem iemācījās 
sadarboties, lauza vispārpieņemtos 
stereotipus un parādīja vietējai sabiedrībai, ka arī 
jaunieši ar kustību traucējumiem 
var būt pilntiesīgi aktivitāšu dalībnieki. Tika 
aktualizēta sociālās iekļaušanas tēma. 

PROJEKTA ILGUMS: 8 mēneši (maijs- decembris, 2019) 
 
MAIJS - JŪLIJS: sagatavošanās aktivitātēm (regulāras tikšanās, 
darbu plānošana, materiālu iegāde, vietu saskaņošana utt.) 
 
AUGUSTS - NOVEMBRIS: izrādes dažādās Latvijas vietās 
 
DECEMBRIS: rezultātu izplatīšanas un redzamības pasākumi, 
projekta izvērtēšana 
 
Nepieciešama atbalsta persona mācīšanā rezultātu izvērtēšanai

PROJEKTA VADĪBAS IZMAKSAS 
8 mēneši X 500 EUR = 4000 EUR 
 
ATBALSTA PERSONA  
8 dienas X 74 EUR = 592 EUR KOPĀ: 

4592,00 EUR



SOLIDARITĀTES PROJEKTA 

PIETEIKUMA SAGATAVOŠANA UN 

IESNIEGŠANA

DATUBĀZE 
 

Jauniešu 
reģistrēšanās

UZ DATUBĀZI UZ DALĪBNIEKU PORTĀLU UZ TIEŠSAISTES 
PIETEIKUMU

DALĪBNIEKU 
PORTĀLS 

 
PIC kods 

Dokumentu 
pievienošana

PIETEIKUMS 
TIEŠSAISTĒ  

 
Sagatavo un iesniedz

https://europa.eu/youth/solidarity_lv
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
https://europa.eu/youth/solidarity_lv
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home


IETEIKUMI KVALITATĪVA 

PIETEIKUMA SAGATAVOŠANAI

Definē projektam konkrētu mērķi saistībā 
ar izvirzīto problēmu un tēmu

Sniedz detalizētu aprakstu par visiem 
projekta posmiem

Izplāno konkrētu un strukturētu aktivitāšu 
plānu

Sadaliet pienākumus savā starpā

Neaizmirsti pievienot pieteikumam 
organizācijas likumiskā pārstāvja 
parakstītu deklarāciju!

NENOKAVĒ IESNIEGŠANAS TERMIŅU!

Kā projekts saistīts ar solidaritāti un 
citām Eiropas pievienotajām vērtībām?



SAZINIES AR AĢENTŪRU

www.jaunatne.gov.lv

MADARA ĒRGLE 
Projektu vadības un uzraudzības daļas 
projektu koordinatore 

madara.ergle@jaunatne.gov.lv 
(+371) 67358064

SOLIDARITĀTES PROJEKTI

http://jaunatne.gov.lv/lv
http://madara.ergle@jaunatne.gov.lv/
http://jaunatne.gov.lv/lv


THANK YOU! 
CONTACT: +1 (435) 4944 055 

576 Fortworth Ln. 

Manchester, MA

Lai izdodas! W W W . J A U N A T N E . G O V . L V

http://jaunatne.gov.lv/lv

