BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI:
KAS JĀDARA, LAI PIETEIKTOS JSPA PIEDĀVĀTAJĀM IESPĒJĀM?

Ielūkojies www.jaunatne.gov.lv, kur konkrētās programmas vai aktivitātes sadaļā atradīsi
informāciju par iesaistīšanās procesu.

VAI IESAISTĪŠANĀS JSPA ADMINISTRĒTOS PROJEKTOS UN MĀCĪBĀS
IR PAR

UZLABO JAUNIEŠU DZĪVES KVALITĀTI

MAKSU?

Dalība ir bez maksas. Ikviens JSPA var iesniegt projekta pieteikumu un tā apstiprināšanas
gadījumā JSPA piešķir finansējumu konkrētās iniciatīvas īstenošanai. Dalība mācībās tiek
apmaksāta. Atsevišķu starptautisku mācību gadījumos dalībnieks veic 28,46 eiro līdzmaksājumu.

KĀ VAR SAŅEMT PALĪDZĪBU PROJEKTU RAKSTĪŠANĀ UN

ĪSTENOJOT DARBA AR JAUNATNI ATTĪSTĪBU

ĪSTENOŠANĀ?

JSPA nodrošina bezmaksas individuālas konsultācijas gan telefoniski, gan elektroniski, gan
arī klātienē. Tāpat regulāri tiek īstenoti informatīvi bezmaksas semināri un mācības.
VEIDOJOT JAUNIEŠIEM ATBALSTOŠU
UN IEKĻAUJOŠU VIDI

INFORMĀCIJAI:
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
www.facebook.com/Jaunatne
www.instagram.com/jspa_latvia
www.jaunatne.gov.lv
www.youtube.com/user/JSPALatvia
issuu.com/jaunatne

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde,
kuras virsmērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un
jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību un
piedalīties jaunatnes politikas veidošanas procesos.

ATBALSTOT JAUNIEŠU INICIATĪVAS

J S P A

P I E D Ā V Ā T Ā S

AKTIVITĀTE

ORGANIZĀCIJĀM

“Erasmus+: Jaunatne
darbībā”
JAUNIEŠIEM

ORGANIZĀCIJĀM

“Eiropas Solidaritātes
korpuss”

I E S P Ē J A S

J S P A

P I E D Ā V Ā T Ā S

PROJEKTU VEIDI

KAS VAR IESAISTĪTIES?

KĀ IESAISTĪTIES?

Jauniešu apmaiņas projekti
Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti
Stratēģiskās partnerības inovāciju
atbalstam un labās prakses apmaiņai
Strukturētais dialogs

Pašvaldības, valsts un pašvaldības
iestādes, nevalstiskās organizācijas,
neformālās jauniešu grupas, sociālie
uzņēmumi u.c.

Iesniedzot pieteikumu projektu pieteikumu
konkursā noteiktajā termiņā
(www.jaunatne.gov.lv)

Jaunieši vecumā no 13 līdz
30 gadiem (ieskaitot)

Sagatavojot kopā ar organizāciju, kurā jaunietis
darbojas, projekta pieteikumu un iesniedzot to
projektu pieteikumu konkursā noteiktajā termiņā
(www.jaunatne.gov.lv)

Jebkura juridiska persona

Iesniedzot pieteikumu projektu pieteikumu
konkursā noteiktajā termiņā
(www.jaunatne.gov.lv)

Jauniešu apmaiņas projekti
Starptautiskās jauniešu iniciatīvas
Strukturētais dialogs

Brīvprātīgais darbs
Prakse un Darbs
Solidaritātes projekti

I E S P Ē J A S

PIEEJAMAIS
FINANSĒJUMS

Visu ar projekta īstenošanu saistīto
izmaksu segšanai līdz 100 %

Visu ar projekta īstenošanu saistīto
izmaksu segšanai līdz100 %,
Reģistrējoties Eiropas Solidaritātes korpusa datubā- izņemot darba algu darba un
prakses projektos
zē un piesakoties projektam, kurš šķiet interesants,
vai arī gaidot uzaicinājumu no organizācijas, kura
īsteno projektu un meklē tam dalībniekus

PROJEKTU
IESNIEGŠANAS
TERMIŅI

3 reizes gadā:
februārī, aprīlī, oktobrī

3 reizes gadā:
februārī, aprīlī, oktobrī

JAUNIEŠIEM

Jaunieši vecumā no 18 līdz
30 gadiem, kuri reģistrējušies
Eiropas Solidaritātes korpusa
datubāzē.

ORGANIZĀCIJĀM

Latvijas pilsētu un novadu
pašvaldības

Pašvaldības, kuras vēl nav noslēgušas sadarbības
līgumu ar JSPA par projekta īstenošanu, aicinātas
sazināties ar Raiti Imšu, JSPA Struktūrfondu daļas
vadītāju (raitis.imsa@jaunatne.gov.lv)

Finansējums programmas vadītāju un
mentoru atalgojumam. Tāpat tiek
apmaksāti mērķa grupas jaunieša
individuālās pasākumu programmas
nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi.

Noslēgt sadarbības
līgumu ar JSPA var
jebkurā laikā

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29
gadiem (ieskaitot), kuri nemācās,
nestrādā, neapgūst arodu un nav
reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā kā bezdarbnieki

Interaktīvajā Latvijas kartē (http://bit.ly/2qZS8oU)
atrodot savai dzīvesvietai tuvāko projekta
kontaktpersonu un piesakoties uz tikšanos

Konkrētam jaunietim piemērotiem
atbalsta pasākumiem (speciālistu
konsultācijām, dalībai nometnēs,
semināros, kursos u.c.)

Projektā var iesaistīties jebkurā
laikā, kamēr nemācās, nestrādā,
neapgūst arodu un NVA nav
reģistrēts bezdarbnieka statuss

Pašvaldības, NVO

Iesniedzot projekta pieteikumu atklāta konkursa
nolikumā noteiktajā termiņā (www.jaunatne.gov.lv)

Dažādi

Jaunieši vecumā no 13 līdz
25 gadiem (ieskaitot)

Interesējoties par iespēju iesaistīties projektos
pie organizācijām, kuras īsteno projektus

Ar projekta īstenošanu saistītās
aktivitāšu izmaksas līdz 100 %
saskaņā ar atklāta projektu konkursa
nolikumā noteikto

Reģistrējoties tiešsaistē
www.etwinning.lv, Etwinning Latvia

Apmaksātas mācības (gan
starptautiskas, gan nacionālas)

Jebkurā laikā

Visas iespējas www.eurodesk.lv un
EurodeskLatvia

Dažādi

Jebkurā laikā

ES fondu 2014. – 2020.
gada plānošanas perioda
darbības programma
“Izaugsme un nodarbinātība”

“PROTI un DARI!”

Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes
politikas valsts
programma

Projekti, kas sniedz atbalstu:
jauniešu iniciatīvas un līdzdalības
veicināšanai;
darba ar jaunatni attīstībai;
jaunatnes organizāciju darbībai

eTwinning

Projekti formālajā izglītībā

Ikviens pedagogs, kurš
nodrošina izglītību bērniem
un jauniešiem vecumā no 3
līdz 19 gadiem

Iespēja kļūt par Eurodesk informācijas
punktu Latvijas reģionos

NVO, jauniešu centri,
pašvaldības, bibliotēkas u.c.

Projekti, brīvprātīgais darbs, studijas,
stipendijas, konkursi, prakses u.c.

Jaunieši vecumā no 13 līdz
30 gadiem

Mācības

Dažādi

Ikviens, kurš ikdienā veic
darbu ar jaunatni, tostarp,
jauniešu grupu līderi

Ar aktuālo mācību sarakstu var iepazīties šeit:
www.jaunatne.gov.lv/lv/apmacibas

Visas izmaksas tiek segtas no
programmas “Erasmus+: Jaunatne
darbībā” finanšu līdzekļiem.
Mācībām ārpus Latvijas pašiem
jānodrošina līdzfinansējums 28,46 eiro

Jebkurā laikā

Starptautiski ilgtermiņa
projekti

“Jaunatne par cilvēktiesībām”
“Kvalitātes celšana savā pašvaldībā”
“Būt kopā”
“Starptautiski projekti kā metode
darbā ar jauniešiem NEET situācijā”
“Augstākā izglītība darba ar jaunatni
jomā”

Dažādi

Plašāk par projektiem un iesaistīšanos tajos:
www.jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/strategiskas-partneribas-ilgtermina-projekti

Visas izmaksas dalībai projektos
tiek segtas

Dažādi

JAUNIEŠIEM

ORGANIZĀCIJĀM

JAUNIEŠIEM

PEDAGOGIEM

ORGANIZĀCIJĀM
Eurodesk
JAUNIEŠIEM
JAUNATNES JOMAS
PĀRSTĀVJIEM
(TOSTARP,
JAUNIEŠU GRUPU
LĪDERIEM)
JAUNATNES JOMAS
PĀRSTĀVJIEM
(TOSTARP,
JAUNIEŠU GRUPU
LĪDERIEM)

