
Eiropas Savienības 

programma  

JAUNATNE DARBĪBĀ 

 
AKTUALITĀTES 2013. GADĀ 

 



2013.gadā pieejamais finansējums 

• Finansējums visiem projektu veidiem 

palielināts par aptuveni 20%. 

 

• Kopējais 2013.gada finansējums 

Latvijai: 

    2 798 738 eiro (1 966 964 LVL) 

 



 

Eiropas ikgadējās prioritātes 

2013.gadā (1) 

 1.Projekti, kas veicina jauniešu apziņu, ka 

viņi ir Eiropas pilsoņi un izmanto savas 

tiesības, īpaši saistībā ar Eiropas 

pilsoņu gadu (2013). Projekti, kas 

veicina līdzdalību Eiropas 2014. gada 

vēlēšanās 



 

Eiropas ikgadējās prioritātes 

2013.gadā (2) 

 
2.Projekti, kas veicina iekļaujošu izaugsmi: 

2.1.projekti, kas risina jauniešu bezdarba 

jautājumu. 

2.2.projekti, kas risina nabadzības un 

marginalizācijas jautājumu, iedrošinot 

jauniešus pašiem risināt šos jautājumus un 

veidot iekļaujošu sabiedrību. Īpaši izceļamas 

ir šādas mērķgrupas - jaunie migranti, jaunieši 

ar invaliditāti, romu tautības jaunieši 



Eiropas ikgadējās prioritātes 

2013.gadā (3) 

3.Projekti, kas veicina jauniešu inovāciju, 

radošuma un uzņēmīguma garu, 

nodarbinātības spēju, īpaši jauniešu 

iniciatīvas projektos.  

 

4.Projekti, kas veicina veselīgu dzīvesveidu, 

īpaši popularizējot āra dzīves aktivitātes un 

sportu visiem, lai veicinātu veselīgu 

dzīvesveidu, kā arī sociālo iekļaušanu un 

jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrībā. 

 

 



Nacionālās prioritātes 

1. Jaunieši sociālā atbalsta institūcijās 

(vakarskolas, bērnu nami, 

internātskolas utml.) 

2. Krievvalodīgie jaunieši 

3. Sadarbība ar Vidusjūras reģiona 

valstīm 

 



Īpaši aicinām iesniegt... 

1.EBD uzņemšanas projektus 

(apakšprogramma ar vislielāko 

finansējumu) 

 

2.Jauniešu un jaunatnes politikas 

veidotāju tikšanās projektus un Jauniešu 

demokrātijas projektus 

 



Iesnieguma veidlapas un 

 pievienojamie dokumenti (1) 

• Vērtēšanai tiks pieņemti tikai tie projektu 

iesniegumi, kas būs iesniegti tiešsaistē un 

papīra formā! 

 

• Tiešsaistē projekts jāsniedz laicīgi, lai 

paspētu atrisināt problēmas ar iesniegšanu 

tiešsaistē, ja tādas rodas 

 



Iesnieguma veidlapas un 

pievienojamie dokumenti (2) 

• Biedrībām un nodibinājumiem 2013.gadā nav 

jāpievieno reģistrācijas apliecības kopijas 

• Pašvaldības/valsts iestādēm (un neformālām 

grupām, ko juridiski pārstāv 

pašvaldības/valsts iestāde) – pavadvēstulē 

jānorāda tīmekļa vietne, kur pieejams 

iestādes nolikums. Ja tiešsaistē nav 

pieejams-obligāti jāpievieno projekta 

iesniegumam. 

 



Priekšlīgumi ar 

partnerorganizācijām 

• 2013.gada projektiem nav obligāti 

jāpievieno partnerorganizāciju 

priekšlīgumu oriģināli  

• Projekta iesniegumam obligāti jābūt 

pievienotām šī (-o) dokumenta (-u) 

kopijām (aizpildītām un parakstītām)!!! 

 



Finanšu kapacitātes  

pārbaude 

• Tiek piemērota gadījumos, ja 

organizācijas pieprasītā summa vienā 

vai vairākos vienā termiņā iesniegtos 

projektos pārsniedz EUR 60 000. 

• Kopā ar projekta iesniegumu jāiesniedz 

bilance un ieņēmumu/izdevumu 

pārskats 

 



Maksājumu termiņi 

• Jauna finanšu regula 

• Priekšfinansējums - 30 dienās no 

līguma noslēgšanas 

• Atlikuma maksājums - 60 (90) dienās no 

atskaites saņemšanas dienas 

 



Youthpass 

• Var saņemt jauniešu apmaiņas, 
jauniešu iniciatīvas, Eiropas Brīvprātīgā 
darba, apmācību un sadarbības tīklu 
veidošanas projektu un apmācību kursu 
dalībnieki 

• Visiem projektu īstenotājiem obligāti 

jāinformē projekta dalībnieki par iespēju 

saņemt Youthpass 

 



Tuvākās apmācības (1) 

• Apmācība jaunajiem jauniešu apmaiņas 

projektu īstenotājiem 3 reģionos/Kurzeme, 

Vidzeme, Rīga (14.-17.02.2013.) 

• Apmācība jaunajām EBD organizācijām 

(01.-03.03.2013.) 

• Apmācība par turpinājuma pasākumiem un 

to ilgtspēju pēc programmas „Jaunatne 

darbībā” aktivitātēm (15.-17.03.2013.) 

 



Tuvākās apmācības (2) 

• Seminārs par projektu gala  atskaišu 

sagatavošanu (2013.gada martā) 

• Semināri par e-formu aizpildīšanu 

pirms katra iesniegšanas termiņa. 

 



Esi informēts! 
 

Twitter: @JaunatneDarbiba 

Draugiem.lv lapa: Jaunatne darbībā 

Facebook: Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra 

 

Piesakies aģentūras ziņu lapai! 

 



www.jaunatne.gov.lv 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004 

Tālrunis: 67358065 

E-pasts: info@jaunatne.gov.lv 

 

 


