
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras aktualitātes 2018. gadā



Semināra darba kārtība  
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10:30 - 11:15 - aktualitātes programmā “Erasmus: Jaunatne 
darbībā” un citas JSPA aktualitātes

11:15-11:30 – publicitātes prasības projektos

11:30 - 13:00 - darba grupas (Jauniešu apmaiņas projekti, 
Brīvprātīgais darbs, Darba grupa jaunatnes darbiniekiem, 
Projektu izstrādes pamatprincipi, Darba grupa jaunajiem 
projektu pieteicējiem)

13:00 - 14:00 – pusdienas
14:00 - 15:30 - darba grupas
15:30 - 16:00 - individuālās konsultācijas



«ERASMUS+: Jaunatne darbībā» trīs 
pamatdarbības

1. Personu mobilitātes mācību nolūkos:

– Jauniešu apmaiņas projekti (13 – 30 gadi)
– Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti (bez vecuma 

ierobežojumiem)
– Brīvprātīgā darba projekti (17 – 30 gadi)

2. Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā:

– Inovāciju atbalstam (bez vecuma ierobežojumiem)
– Labās prakses apmaiņai (t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas)

3. Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju 
tikšanās (13 – 30 gadi)
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karte
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Izmaiņas 2018. gadā
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• Ceļošanas likme attālumam virs 8000 km paaugstināta no 1300

euro uz 1500 euro;

• Ja standarta ceļošanas likme (unit costs) nesedz vismaz 70% no

ceļa izmaksām, tad ceļa izmaksas var pieprasīt ārkārtas izmaksu

pozīcijā (80% apmērā) – pamatojums!!!

• Kvalitātes vērtēšanā papildu punkti jaunajiem projektu

iesniedzējiem;

• Vairākkārt dažādās valstīs iesniegtie projekta pieteikumi tiks

noraidīti visās valstīs



Izmaiņas Brīvprātīgā darba projektos I
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• Jauns aktivitāšu nosaukums – Brīvprātīgā darba projekti;

• Atsevišķs projekta pieteikums (KA125) – pdf. formā šajā konkursā;

• Pieteikumu iesniedz viena koordinējošā organizācija, kas akreditēta uz

projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi;

• Visām aktivitātē iesaistītajām organizācijām (nosūtītājam un uzņēmējam)

jābūt akreditētām uz aktivitātes sākuma datumu;

• Visiem brīvprātīgajiem no Programmas valstīm jābūt reģistrētiem Eiropas

Solidaritātes korpusa datubāzē, kā arī to atlase projektam jāveic datubāzē -

PASS rīkā.



• Projektā var iesaistīt arī asociētos partnerus, kas sekmē kvalitatīvu projekta

īstenošanu un stiprina projekta spēju sasniegt stratēģiskos mērķus;

• Jauna aktivitāte - papildu pasākumi, kas vērsti uz projekta mērķu sasniegšanu

un ietekmes nodrošināšanu, piemēram, darba ēnošana semināri,

konferences, darbnīcas, apmācības;

• Brīvprātīgo kabatas nauda Latvijā 4 euro / dienā;

• Budžeta pozīcijā «Ārkārtas izmaksas» iespējams pieprasīt medicīniskās izziņas

izmaksas;

• Iepriekšējā plānošanas vizīte iespējama visos Brīvprātīgā darba projektos.
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Izmaiņas Brīvprātīgā darba projektos II



Aktivitātes:

⁻ Ja ir zināmi brīvprātīgie/partneri/valsts – aktivitāšu (G1) sadaļu 

aizpilda tāpat kā parasti;

⁻ Ja nav zināmi brīvprātīgie/partneri/valsts – aktivitāšu (G1) sadaļu 

pilda, norādot tikai dienu un brīvprātīgo skaitu. Izmaksas tiks 

rēķinātas saskaņā ar vidējo likmi uz brīvprātīgo; 

⁻ Gala atskaitē izmaksas tiks rēķinātas pēc faktiskā dienu 

skaita/attāluma u.c.
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Izmaiņas Brīvprātīgā darba projektos III
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Papildu pasākumu izmaksas

- Tiešās izmaksas – līdz 80% no attiecināmajām pasākuma izmaksām;

- Netiešās izmaksas – līdz 7% no attiecināmajām tiešajām pasākuma

izmaksām.

!Jāpamato ar finanšu dokumentiem!



• Mainītas «Individuālā atbalsta» likmes apmācību aktivitātēm,

piemēram, jauktām grupām (no 55 uz 58 euro) un darbinieku (no

100 uz 106 euro);

• Izvērtēšanā tiks ņemta vērā plānoto apmācību praktiskās

sagatavošanās, menedžmenta un atbalsta apraksts.

Izmaiņas 2.pamatdarbības projektos



Projektu pieteikumu iesniegšana

Projektu pieteikumi un akreditācijas jāiesniedz tiešsaistē 
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ (izņēmums Brīvprātīgā 
darba projekti 1.konkursā).

Termiņi:
līdz 15. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc 
Briseles laika)
līdz 26. aprīļa plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc 
Briseles laika) 
līdz 4. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc 
Briseles laika)

!!! 2.pamatdarbības inovāciju projektus var iesniegt tikai 2.projektu 
konkursā – līdz 26.aprīlim!

https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/


Kas ir Eiropas Solidaritātes korpuss?

Informācija sagatavota, ievērojot ESK regulas priekšlikumu un  EK sniegto informāciju 12

Iniciatīva, kas dod iespēju 18 gadus līdz 30 gadus veciem jauniešiem
piedalīties dažādās aktivitātēs un izrādīt savu solidaritāti.

Kāpēc jauna programma?
• Lai dažādotu aktivitātes
• Lai veicinātu solidaritātes tēmu
• Lai iesaistītu vairāk jauniešu (plānots palielināt iesaistīto jauniešu

skaitu no 40 000 līdz 77 000)



Kas ir Eiropas Solidaritātes korpuss?

Informācija sagatavota, ievērojot ESK regulas priekšlikumu un  EK sniegto informāciju 

Mērķis:
• ieviest praksē tādu ES vērtību kā solidaritāte (savstarpējs atbalsts,

interešu/uzskatu/mērķu kopība, vienprātība);

• sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā visā ES – risināt
sabiedrības problēmas, sniegt palīdzību neaizsargātajiem, veidot
iekļaujošu sabiedrību;

• dot iespēju jauniešiem mācīties, attīstīties, gūt nenovērtējamu
pieredzi un apgūt vērtīgas prasmes, kas paver iespējas nākotnē.



Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātes?

14Informācija sagatavota, ievērojot ESK regulas priekšlikumu un  EK sniegto informāciju 



Eiropas Solidaritātes Korpusa Portāls

Jau kopš 2016. gada decembra jaunieši var reģistrēties ESK portālā
https://europa.eu/youth/solidarity/faq_en

Informācija sagatavota, ievērojot ESK regulas priekšlikumu un  EK sniegto informāciju 

https://europa.eu/youth/solidarity/faq_en


Eiropas Solidaritātes Korpusa Portāls

Jau kopš 2017.gada pavasara
akreditētās organizācijas ESK
portālā
https://europa.eu/youth/solidarit
y/faq_en var atlasīt jauniešus
projektiem.

PASS meklēšanai izmantojušas 20
Latvijas organizācijas, 6
brīvprātīgie ir atrasti un darbojas
Siguldā, Rūjienā, Bārbelē!

5 organizācijas publicējušas
projekta sludinājumu.

Informācija sagatavota, ievērojot ESK regulas priekšlikumu un  EK sniegto informāciju 

https://europa.eu/youth/solidarity/faq_en


Kas var īstenot ESK projektus?

Jebkura publiska vai privāta organizācija, kas aktīva ar solidaritāti
saistītajā jomā un ir saņēmusi atbilstošo kvalitātes zīmi.

Organizācija ar kvalitātes zīmi iegūst:

•piekļuvi ESK portālam (PASS), kur var meklēt dalībniekus
projektiem, publicēt projektu sludinājumus;

•iesniegt projektu pieteikumu (gan Uzņēmējorganizācija, gan
Atbalsta organizācija)

2018. gadā plānots viens projektu iesniegšanas termiņš!

Informācija sagatavota, ievērojot ESK regulas priekšlikumu un  EK sniegto informāciju 17



Kvalitātes zīme = akreditācija
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Kvalitātes zīme nosaka, ka organizācija spēj kvalitatīvi nodrošināt
projekta nosacījumus saskaņā ar ESK Hartu.

Visas organizācijas automātiski iegūst kvalitātes zīmi
atbilstošā statusā. Turpmāk ES valstīs tiks izsniegta tikai kvalitātes
zīme.



Citas JSPA aktivitātes 2018. gadā
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Iespējas visiem 
jauniešiem –

sociālā 
iekļaušana un 

jauniešu 
līdzdalība 

Jauniešu 
nodarbinātība

Kvalitāte 
darbā ar 
jaunatni, 

īpaši 
pašvaldībās

Starpnozaru 
sadarbība

Ilgtermiņa 
projekts 

«Kvalitātes 
celšana savā 
pašvaldībā»

Cilvēktiesību 
izglītība 

jaunatnes 
darbā

Ilgtermiņa 
projekts 

«Brīvprātīgais 
darbs kā 

metode darbā 
ar jauniešiem 

NEET 
situācijā»Ilgtermiņa 

projekts 
«Augstākā 

izglītība darba 
ar jaunatni 

jomā»

Ilgtermiņa 
projekts «Būt 
kopā» un EK 

iniciatīva 
«Role models»



Tuvākās apmācības

1. «Projektu darbnīca» – apmācības par Jauniešu apmaiņas 
projektu sagatavošanu (23. -25. 02.) – 06.02.

2. «Linguistic Workout» (10.-16.03.18) – 28.01.

3. «TICTAC» – apmācība par jaunatnes darbinieku mobilitātes 
projektiem (19.-25.03.18.) – 28.01.
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IZM jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 2018. gadā tiks 
organizēti 3 atklāti projektu konkursi:

-30 pašvaldību projektiem, kas vērsti uz vietējā un nacionālā līmeņa 
jaunatnes politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu 
sasniegšanu (3500.00 euro); 

-20 pašvaldību projektiem, kas vērsti uz plānveida darba ar jaunatni 
sistēmas izveidi vietējā līmenī (2000.00 euro); 

-15 jaunatnes organizāciju iniciatīvu projektiem, lai veicinātu jauniešu 
līdzdalību (6000.00 euro).
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IZM jaunatnes politikas valsts 
programma



IZM jaunatnes politikas valsts 
programma



Aptauja par JSPA darbību 
2017.gadā
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«Research-based Analysis and 
Monitoring of Erasmus+: Youth in Action 

Programme» pētījuma dati

2
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Paldies, par uzmanību!

www.jaunatne.gov.lv


