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Mērķis
veicināt jaunatnes darbinieku profesionālo pilnveidi un
kvalitatīva darba ar jaunatni attīstību vietējā, valsts un
starptautiskā līmenī.

studiju un izpētes vizītes
kontaktu veidošanas semināri
mācību kursi
semināri un darba grupas

Sistēmu izstrādes un rezultātu izplatīšanas aktivitātes 
Sagatavošanās vizītes

Aktivitātes

            Papildu aktivitātes

2023

Jaunatnes
darbinieku
mobilitāte



Jauni sadarbības partneri, vienots organizāciju sadarbības tīkls

 Ideju, prakses un metožu savstarpēja apmaiņa darbā ar jaunatni

Paaugstināta organizācijas kapacitāte darbībai starptautiskā līmenī

Paaugstināta darba ar jaunatni kvalitāte vietējā līmenī

Veicināti uzlabojumi un apgūtas jaunas pieejas darbā ar jaunatni

Galvenie
ieguvumi

2023



Prioritātes

Iekļaušana un dažādība Vides ilgtspēja

Dalība demokrātiskajā dzīvē Digitālā transformācija
2023



Eiropas
Jaunatnes

mērķi

Iekļaujoša sabiedrība

https://youth-goals.eu/

Informācija un konstruktīvs
dialogs

2023

Iekļaujoša sabiedrība ES saikne ar jaunatni

Lauku jauniešu attīstības
veicināšana

Kvalitatīva mācīšanās

Ilgtspējīga zaļā Eiropa

Kvalitatīva nodarbinātība
visiem

Telpa un līdzdalība visiem

Jaunatnes organizācijas un
 ES programmas

Dzimumu līdztiesība

Garīgā veselība un labklājība

https://youth-goals.eu/


Mācīšanās

https://www.youthpass.eu/lv/

Mācīšanās

2023



Partneru sameklēšana
un idejas izstrāde

Dalībnieku atlase 

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



Organizāciju skaits
Vismaz 2 organizācijas no dažādām valstīm:
ES dalībvalstis, Programmas asociētās trešās valstis  un Programmā neasociētās trešās valstis

Iesaistītās organizācijas
Bezpeļņas organizācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības,
sociālie uzņēmumi, neformālās jauniešu grupas

Norises vieta
Valsts, kur atrodas viena no iesaistītajām organizācijām

Pieteikuma iesniegšanas vieta
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (LV02)

Atbilstības
kritēriji

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

2023



Dalībnieku vecums
Bez vecuma ierobežojuma

Dalībnieku skaits
 Līdz 50 dalībniekiem aktivitātē (neskaitot mācību vadītājus, pavadošās personas un fasilitatorus)
Dalībniekiem no uzņemošās organizācijas valsts jābūt iesaistītiem visās aktivitātēs

Obligāti pievienojamie dokumenti
Likumiskā pārstāvja parakstīta deklarācija, mandāti, kuri parakstīti ar visām partnerorganizācijām, laika
plāns par katru mobilitātes aktivitāti

Aktivitātes ilgums
2 dienas līdz 60 dienas + līdz 2 ceļošanas dienas (zaļai ceļošanai līdz 6 dienām)

Projekta ilgums
3 - 24 mēneši

Atbilstības
kritēriji

2023



Projekta izstrādes
un īstenošanas

kvalitāte
 

40 punkti

Projekta atbilstība,
pamatojums un

ietekme
 

30 punkti

Projekta vadības
kvalitāte

 
30 punkti

Kvalitātes
vērtēšana 100 p.

max 60 p.
min 50 %

min

2023



Pieejamais
finansējums

Jaunatnes darbinieku mobilitātes
un Jauniešu apmaiņas projekti

1. projektu konkurss
23.02.2023.

940 973.27 eiro

2023



Organizatoriskais atbalsts
ar aktivitāšu īstenošanu saistītas izmaksas 
100 euro/dalībniekam

Individuālais atbalsts
izmaksas, kas saistītas ar dalībnieku uzturēšanos
 Latvijā 59 euro / dalībniekam (dienā)

 Ārkārtas izmaksas
Faktiskās izmaksas - vīzas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācijas, testi utt. 

Iekļaušanas atbalsts (dalībniekiem ar ierobežotām iespējām)
100 euro/dalībniekam vai Faktiskās izmaksas

 Sagatavošanas vizītes atbalsts
Izmaksas, kas saistītas ar sagatavošanās vizīti 575 euro/dalībniekam 

 Atbalsts sistēmu izstrādei un rezultātu izplatīšanai 
Faktiskās izmaksas -  Maksimāli līdz 80% no attaisnotajām izmaksām 

Ceļa izmaksas 
Vienības izmaksu likmes atbilstoši EK attālumu kalkulatoram 

Budžets

2023



Budžets

aktivitātes secīgi notiek
vairākās valstīs

dalībnieku ceļošanai jānotiek
vienlaicīgi

MARŠRUTA UN FINANSĒJUMA APRĒĶINS

Cēsis - Prāga

Prāga - Berlīne

1071,92 km
         +
279,52 km

= 1351,44 km 

EUR 275
vai

EUR 320

Ceļojošās
aktivitātes 

(itinerant activities)

2023



Projekta izstrādes un īstenošanas laikā iesaisti visas dalīborganizācijas

Ņem vērā! 

Izstrādājot un īstenojot projektu, svarīgi ieviest videi
draudzīgas pieejas

Projektā ieteicams veicināt tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība, projekta
aktivitāšu plānošanā un/vai norisē iesaistot dalībniekus ar ierobežotām
iespējām

Atbilstoši projekta iecerei un iespējām projektā ieteicams paredzēt arī digitālo
aktivitāšu formātus 

2023

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


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

Projekta pieteikuma iesniegšanu neatstāj uz pēdējo brīdi

Ņem vērā! 

2023

Neskaidrību gadījumā konsultējies ar JSPA darbiniekiem

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


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

2023

Tālākie soļi



Programmas
dokumenti

2023



Informācija 
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/erasmus
Erasmus+ vadlīnijas 2023
https://jaunatne.gov.lv/wp-
content/uploads/2022/11/ErasmusProgramme-Guide2023_en.pdf
OID koda iegūšana
https://jaunatne.gov.lv/wp-content/uploads/2021/01/3.-
OID_koda_vadlinijas_2020_2.pdf
Vienotā platforma
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
JSPA pasākumi
https://jaunatne.gov.lv/pasakumi/

2023

Resursi



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

Organizāciju reģistrēšana
(OID kods)

Projekta pieteikuma
iesniegšana

Erasmus+
platforma

2023

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


2023

Materiāli



SAZINIES AR MUMS!

Nauris Bružuks
nauris.bruzuks@jaunatne.gov.lv

 

INFO@JAUNATNE.GOV.LV
+371 67358065

WWW.JAUNATNE.GOV.LV

@JAUNATNE

@JSPA_LATVIA

@JAUNATNE

@JAUNATNESSTA
RPTAUTISKOPROG
RAMMUAGENTURA


