
Solidaritātes projekti



PRIORITĀTES

Iekļaušana un dažādība Vides ilgtspējība 

Dalība demokrātiskajā dzīvēDigitālā transformācija

http://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/erasmus/videi-draudziga-pieeja-projektos/
http://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/erasmus/videi-draudziga-pieeja-projektos/


SOLIDARITĀTES PROJEKTI

MĒRĶIS: risināt vietējai sabiedrībai aktuālus
izaicinājumus, organizējot dažāda veida aktivitātes,
popularizēt solidaritāti kā vērtību un iegūt jaunas
kompetences

Jaunieši sabiedrībai princips

Popularizē Eiropas vērtības

Risina VIETĒJAI sabiedrībai aktuālus izaicinājumus



SOLIDARITĀTES PROJEKTI

Iesniedzēja profils
Neformālas jauniešu grupas vai vizmaz 5
jauniešu (18-30 gadi) izstrādāts projekts, ko
iesniedz tos pārstāvoša organizācija

Projekta ilgums
2-12 mēneši

Aktivitāšu skaits un ilgums
Nav noteikts. Laika un aktivitāšu plāns
nodrošina mērķa sasniegšanu

Aktivitāšu norise
Bez partneriem - īsteno valsts mērogā

Aktivitāšu pamatprincipi
sabalansēts uzdevumu un atbildības
sadalījums grupas dalībnieku starpā

visu jauniešu grupas dalībnieku
iesaistīšana

izvērtēšanas aktivitātes - mācīšanās
rezultātu un projekta izvērtēšana

jauniešu grupa patstāvīgi nosaka metodes



PROJEKTS = MĀCĪŠANĀS

Iespēja piesaistīt
atbalsta personu



PROJEKTA CIKLS

PROJEKTA
PLĀNOŠANA

Jauniešu komandas
izveide

Iesniedzējorganizācijas
piesaiste

OID koda iegūšana

Projekta pieteikuma
izstrāde un iesniegšana

SAGATAVOŠANĀS
POSMS

Praktiskie un loģistikas
pasākumi

Sadarbība ar partneriem
un citām iesaistītajām
pusēm

Publicitātes pasākumi

Youthpass process

ĪSTENOŠANAS
POSMS

Galveno aktivitāšu
īstenošana

Aktivitāšu izvērtēšana

Publicitātes pasākumi

Youthpass process

TURPINĀJUMA
AKTIVITĀTES

Rezultātu izplatīšana

Publicitātes pasākumi

Youthpass process

Projekta izvērtēšana



PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS

 77 501.00 euro
Projektu konkurss: 23. februāris plkst. 13:00 pēc vietējā laika                             



BUDŽETS

IZMAKSAS:
radušās projekta īstenošanas periodā

samērīgas, pamatotas, saimnieciskas un
efektīvas

identificējamas, pārbaudāmām, kā arī
iegrāmatotas organizācijas grāmatvedības
ierakstos atbilstoši Latvijas likumdošanai

maksājumi veikti no projekta Valsts kases
konta

Projekta vadība - 595 eiro mēnesī
 

Atbalsta persona  - 74 eiro/dienā (8h), 
ne vairāk kā 12 dienas

 
Ārkārtas izmaksas - faktiskās izmaksas,

jauniešu, ar ierobežotām iespējām
iesaistei projektā, tās jāpamato jau

pieteikumā
 



KVALITĀTES KRITĒRIJI

100 p.
60 p.

50 %
max min min

Projekta nozīmība,
pamatojums un ietekme

 
40 punkti

Projekta vadības kvalitāte
 

20 punkti

Projekta izstrādes kvalitāte
 

40 punkti



TĀLĀKIE SOĻI

Projekta
detalizēta
izstrāde +

obligātie pielikumi

Komandas
izveide.

Projekta idejas
izstrāde.

Konsultēšanās
ar JSPA.

Dalība mācībās.

Projekta
pieteikuma
iesniegšana

tiešsaistē

Organizācijas
piesaiste.
OID kods.

Vadlīniju izpēte.
 



NODERĪGI MATERIĀLI





@JAUNATNE

@JSPA_LATVIA

@JAUNATNE

@JSPALATVIA

SAZINIES AR AĢENTŪRU!

zane.ozola@jaunatne.gov.lv 
+371 25662254 

www.jaunatne.gov.lv

SEKO JAUNUMIEM
SOCIĀLAJOS TĪKLOS!

Zane Ozola


