
 Īsteno vismaz 5 Latvijas jauniešu grupa.
 Ilgums 2 līdz 12 mēneši. 
 Administratīvo un finanšu jautājumu risināšanai, kā arī projekta pieteikuma iesniegšanai 

JSPA jauniešiem ir jāpiesaista jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona. 

KATRU GADU LATVIJĀ IR 
PIEEJAMS VAIRĀK NEKĀ  
120 000 EIRO SOLIDARITĀTES 
PROJEKTU ATBALSTAM
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Uzlabot personiskās, sociālās un 
profesionālās kompetences

Risināt vietējai sabiedrībai aktuālus 
izaicinājumus un izrādīt solidaritāti

Saņemt Eiropas Solidaritātes korpusa 
sertifikātu un Youthpass sertifikātu

Popularizēt Eiropas vērtības vietējā 
sabiedrībā. Veicināt sabiedrības 
izpratni par sociālo un kultūru 
daudzveidību

Iesaistīt projekta īstenošanā atbalsta 
personu, kas sniedz atbalstu projekta 
izstrādes, īstenošanas un izvērtēšanas 
posmā, kā arī sekmē kvalitatīvu 
mācīšanās procesu

Saņemt finansiālu atbalstu ideju 
īstenošanai

KĀ VEIDOJAS PROJEKTA BUDŽETS?

 PROJEKTA VADĪBAS IZMAKSAS – 500 eiro/mēnesī. Finansējums projekta vadības, 
aktivitāšu īstenošanas un rezultātu izplatīšanas izmaksu segšanai visos projekta posmos 
(piemēram, materiālu iegāde, tehnikas noma, transporta izmaksas u.tml.).

 ATBALSTA PERSONAS IZMAKSAS – 74 eiro/dienā (ne vairāk kā 12 dienas projekta 
laikā). Finansējums atbalsta personas izmaksu segšanai, projekta pieteikumā pamatojot 
to nepieciešamību.

 ĀRKĀRTAS IZMAKSAS – nav noteiktas ar Eiropas Komisijas vienoto likmi. Projekta 
īstenotājiem jāaprēķina pašiem, projekta pieteikumā pamatojot to nepieciešamību. 
Finansējums jauniešu ar ierobežotām iespējām atbalstam projektā. 

KĀ PIETEIKTIES?
Atrodi domubiedrus un reģistrējieties Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē 
 https://eiropa.eu/youth/solidarity_lv.

Izziniet vietējās sabiedrības izaicinājumus un iespējamos risinājumus. 

Noskaidrojiet nosacījumus, izlasot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
vadlīnijas www.jaunatne.gov.lv.

Sagatavojiet projekta pieteikumu un iesniedziet to tiešsaistē 
 webgate.ec.europa.eu/web-esc.

Saņemiet finansējumu un īstenojiet projektu!

Par programmu  
“Eiropas Solidaritātes korpuss”
Eiropas Savienības programmas mērķis ir veicināt solidaritāti, 
iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 
30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai 
aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, 
sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

SOLIDARITĀTES PROJEKTI
PLAŠĀKAS IESPĒJAS 

JAUNIEŠIEM

Solidaritātes projekti ir jauniešu iniciēti, izstrādāti 
un īstenoti vietējā līmeņa projekti, kuru mērķis ir 
sniegt atbalstu vietējai sabiedrībai, organizējot 
dažādas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, izrādot 
solidaritāti un uzlabojot savas kompetences.

TĀ IR IESPĒJA IKVIENAM  
18 LĪDZ 30 GADUS VECAM 
JAUNIETIM.

PROGRAMMA ĻAUJ:

Plašāka informācija:
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Talr: 67358065
E-pasts: info@jaunatne.gov.lv

 /jaunatne
 /JSPA_Latvia

www.jaunatne.gov.lv

https://europa.eu/youth/solidarity_lv
http://www.jaunatne.gov.lv
http://webgate.ec.europa.eu/web-esc


PROJEKTA ĪSTENOTĀJI: 6 jaunieši sadarbībā ar Daugavpils novada domi

PROJEKTA ILGUMS:  4 mēneši

PROJEKTA MĒRĶIS:  veicināt savstarpējo iecietību un solidaritāti, sadarbībā ar Sociālo 
dienestu sniedzot palīdzību vientuļajiem novada pensionāriem un 
apzinot viņu problēmas un vajadzības, lai palīdzētu viņu ikdienas 
darbos.

GALVENĀS AKTIVITĀTES:
 izveidotas pastāvīgi darbojošās mobilās brīvprātīgo brigādes pensionāru 

apciemošanai
 atbalsta sniegšana un sociālā mijiedarbība ar novada pensionāriem
 nākotnes vietējā brīvprātīgā darba modeļa izstrāde novadā 

PROJEKTA ĪSTENOTĀJI:  5 jaunieši sadarbībā ar biedrību “Kultūras Biedrība “Alternatīvā 
Realitāte””

PROJEKTA ILGUMS:  6 mēneši

PROJEKTA MĒRĶIS:  ar izglītojošiem un informatīviem pasākumiem veicināt sabiedrībā 
valdošo stereotipu par neiecietībai un diskriminācijai pakļautajām 
sabiedrības grupām izskaušanu, popularizēt Eiropas vērtības, kā arī 
mazināt ksenofobiju un diskrimināciju.

GALVENĀS AKTIVITĀTES:
 regulāru diskusiju klubu organizēšana par ksenofobijas mazināšanu un tolerances 

veicināšanu 
 zibakcijas organizēšana Rīgā par ksenofobijas apkarošanu un tolerances 

veicināšanu 

PROJEKTA ĪSTENOTĀJI:  5 jaunieši sadarbībā ar biedrību “Free Riga”

PROJEKTA ILGUMS:  12 mēneši

PROJEKTA MĒRĶIS:  attīstīt jauniešu iesākto brīvbodes iniciatīvu Lastādijas apkaimē, 
veidojot iekļaujošu un atbalstošu vietējo kopienu, kā arī vairojot 
sabiedrības izpratni par saražoto resursu atbildīgu lietošanu un 
preču dzīves cikla pagarināšanas iespējām.

GALVENĀS AKTIVITĀTES:
 brīvbodes uzturēšana un attīstīšana
 publisko pasākumu organizēšana (tematiskās preču apmaiņas, radošās darbnīcas, 

informatīvie pasākumi)
 kopienas pasākumu organizēšana (gadskārtu kopīga svinēšana ar brīvbodes 

regulārajiem apmeklētājiem)
 izstrādāt efektīvu un neatkarīgu brīvbodes modeli, lai interesenti to varētu pārņemt 

un realizēt arī citās apkaimēs un pilsētās

PROJEKTA ĪSTENOTĀJI:  6 jaunieši sadarbībā ar nodibinājumu “Baltijas Reģionālais fonds”

PROJEKTA ILGUMS:  8 mēneši

PROJEKTA MĒRĶIS:  padarīt Latvijas sabiedrību iekļaujošāku, vienotāku un atvērtāku 
pret Latvijā dzīvojošiem ārzemniekiem, izmantojot radošas 
stāstīšanas (storytelling) metodes un stāstu izstādi.

GALVENĀS AKTIVITĀTES: 
 ceļojošā izstāde ar 8 līdz 10 Latvijā dzīvojošu ārzemnieku stāstiem
 5 radošu aktivitāšu organizēšana dažādu Latvijas pilsētu jauniešiem un Latvijā 

dzīvojošiem ārzemniekiem (diskusijas, radošās stāstu darbnīcas, stāstu rakstīšanas 
meistarklases)

PROJEKTS “REUNION” DISKUSIJU KLUBS  “XENOPHOBIA”

PROJEKTS “BRĪVBODE: NEXT LEVEL” PROJEKTS “FOREIGN STORIES IN LATVIA”


