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Jaunatnes 
līdzdalības

projekti



Prioritātes

Iekļaušana un dažādība Vides ilgtspējība

Dalība demokrātiskajā dzīvēDigitālā transformācija

2023



Jaunatnes
līdzdalības

projekti

JAUNIEŠI JAUNIEŠIEM
PRINCIPS 
13-30 gadi

Jaunieši = projekta
komandas kodols

Jaunieši = projekta
aktivitāšu mērķauditorija

UN

PROJEKTA
VIRSMĒRĶIS:

 jauniešu līdzdalības
veicināšana Eiropas

demokrātiskajā dzīvē
vietējā, reģionālā, valsts

vai Eiropas līmenī

Valsts mēroga
projekti

Starptautiska
mēroga projekti

2023



Projekta
mērķis*

Eiropas vērtību stiprināšana

Digitālo prasmju un
medijpratības veicināšana

Dialogs starp jauniešiem un
lēmumpieņēmējiem

Iesaistīšanās pilsoniskajā
sabiedrībā

*izstrādātajam projektam jābūt saistītam ar
vismaz vienu no šiem mērķiem

2023



Eiropas
Jaunatnes

mērķi

Garīgā veselība un labklājība

Lauku jauniešu attīstības
veicināšana

Kvalitatīva nodarbinātība
visiem

Jaunatnes organizācijas un ES
programmas

Dzimumu līdztiesība

Iekļaujoša sabiedrība

Kvalitatīva mācīšanās

Ilgtspējīga zaļā Eiropa
https://youth-goals.eu/

ES saikne ar jaunatni

Informācija un konstruktīvs
dialogs

Telpa un līdzdalība visiem

2023

https://youth-goals.eu/


Galvenie
ieguvumi

Kompetenču pilnveide

Iespēja ietekmēt jaunatnes politikas
veidošanu

Eiropas piederības sajūtas veicināšana

Kopienu stiprināšana

Sadarbība un pieredzes apmaiņa

2023



Aktivitāšu
veidi*

Darbnīcas Informatīvie/kultūras
pasākumi

KampaņasLomu spēles,
simulācijas

Tikšanās ar
lēmumpieņēmējiem

Jauniešu
konsultācijas

Mācību
pasākumi

Debates

Digitālie
demokrātijas rīki

*var īstenot kombinētā veidā saskaņā ar
neformālās izglītības principiem

Nevar paredzēt šādas aktivitātes – organizāciju
vai organizāciju tīklu statūtos paredzētās sapulces,
politiski pasākumi, fiziskās infrastruktūras izbūve
un remonts.2023



Projekts =
mācīšanās

2023



Jauniešu komandas
izveide

Iesniedzējorganizācijas
piesaiste

Partnerorganizāciju
piesaiste 

OID koda iegūšana

Projekta pieteikuma
izstrāde un iesniegšana

Dalībnieku atlase

Dalībnieku sagatavošana

Praktiskie un loģistikas
pasākumi

Sadarbība ar partneriem
un citām iesaistītajām
pusēm

Publicitātes pasākumi

Youthpass process

Projekta
cikls

PROJEKTA
PLĀNOŠANA

SAGATAVOŠANĀS
POSMS

ĪSTENOŠANAS
POSMS

TURPINĀJUMA
AKTIVITĀTES

Galveno aktivitāšu
īstenošana

Aktivitāšu izvērtēšana

Publicitātes pasākumi

Youthpass process

Rezultātu izplatīšana

Publicitātes pasākumi

Youthpass process

Projekta izvērtēšana

PROJEKTA
SĀKUMS

PROJEKTA
NOSLĒGUMS

2023



2023

BudžetsAtbilstības
kritēriji

Valsts līmeņa projekti
Vismaz 1 organizācija no Latvijas
Starptautiskie projekti
Vismaz 2 organizācijas no dažādām valstīm

Organizācijas profils
Nevalstiskas organizācijas, pašvaldības,
pašvaldības/valsts iestādes, neformālas jauniešu
grupas no ES Programmas vai Partnervalstīm

Projekta ilgums
3 - 24 mēneši

Aktivitāšu vieta
Vienā vai vairākās projekta dalībvalstīs vai
ES galveno iestāžu mītnes vietās

Pieteikuma iesniegšanas vieta
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
(LV02)

Obligāti pievienojamie dokumenti
Iesniedzējorganizācijas likumiskā pārstāvja parakstīta
deklarācija 
Mobilitātes aktivitāšu un līdzdalības pasākumu
programmas

Iesniegšanas laiks
2023.gada 23. februāris līdz plkst. 13:00 pēc Latvijas
laika (uzsākšana: 01.06.2023. -  31.12.2023.)

Dalībnieki
Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem rezidējoši
dalīborganizācijas valstī, kā arī lēmumieņēmēji 



Projekta nozīmība,
pamatojums un

ietekme

Projekta izstrādes
un īstenošanas

kvalitāte

Projekta vadības
kvalitāte

30 punkti 30 punkti40 punkti

2023

100 p.
60 p.

50 %
max min min

Kvalitātes
kritēriji



Pieejamais
finansējums

Jaunatnes līdzdalības projekti
1. projektu konkurss

23.02.2023.

245 423.50 euro

2023



PAMATA BUDŽETA POZĪCIJAS

MOBILITĀTES AKTIVITĀTĒM

Projekta vadības izmaksas
500 euro/mēnesī
Atbalsta personas izmaksas
Ja projektu īsteno neformāla jauniešu grupa 
74 euro/dienā, maks. 12 dienas

Ārkārtas izmaksas
Faktiskās izmaksas

Ceļa izmaksas 
EK attālumu kalkulators

Individuālais atbalsts
Atbilstoši norises valsts likmei (dalībniekam dienā)

Ārkārtas izmaksas
Faktiskās izmaksas

LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM

2023

Budžets SVARĪGI! Ne vairāk kā 60 000 euro vienam projektam

Iekļaušanas atbalsts organizācijai
100 euro/dalībniekam

Iekļaušanas atbalsts dalībniekiem
Faktiskās izmaksas

Jaunatnes līdzdalības pasākumu atbalsts
100 euro/dalībniekam



CEĻOJOŠĀS
AKTIVITĀTES
(ITINERANT
ACTIVITIES)

MARŠRUTA UN FINANSĒJUMA
APRĒĶINS

tikai starptautiskos projektos,

aktivitātes secīgi notiek
vairākās valstīs
dalībnieku ceļošanai jānotiek
vienlaicīgi

Cēsis - Prāga

Prāga - Berlīne

1071,92 km
+
279,52 km

= 1351,44 km 

EUR 275
vai

EUR 320

2023



Katrs projekta pieteikums = unikāls un oriģināls projekta idejas
piedāvājums. Nekopē saturu no iepriekš iesniegtiem projektu
pieteikumiem

Viens projekta pieteikums var tikt iesniegts vienu reizi un tikai
vienā valstī

Pārbaudi pieprasīto budžetu

2023

Ņem
vērā!



Programmas
dokumenti

2023



Atbalsta
materiāli

2023



Projekta
detalizēta izstrāde

+ obligātie
pielikumi

Tālākie soļi

Komandas
izveide, projekta
idejas izstrāde

Organizāciju
piesaiste, OID
kods, vadlīniju

izpēte
Konsultēšanās ar

JSPA

Projekta
pieteikuma
iesniegšana

tiešsaistē
Dalība JSPA

mācībās

2023



 Vienotā ES programmu platforma

Organizāciju reģistrēšana
(OID kods)

Projekta pieteikuma
iesniegšana

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/

2023

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/


SAZINIES AR MUMS!

INFO@JAUNATNE.GOV.LV
+371 67358065

WWW.JAUNATNE.GOV.LV

@JAUNATNE @JSPA_LATVIA

@JAUNATNE

@JAUNATNESSTA
RPTAUTISKOPROG
RAMMUAGENTURA

Līva Jakovļeva
liva.jakovleva@jaunatne.gov.lv

 


