
 
Sadarbības 
partnerības 



Prioritātes

2023

Iekļaušana un dažādība Vides ilgtspēja

Dalība demokrātiskajā dzīvē Digitālā transformācija

Prioritātes



Jaunatnes
jomas

prioritātes

Jauniešu iesaiste

Saiknes veidošana

Iespēju veicināšana

Aktīva pilsoniskuma, jauniešu pašiniciatīvas un jauniešu
uzņēmējdarbības, tostarp sociālās uzņēmējdarbības,
veicināšana
Darba ar jaunatni kvalitātes, inovācijas un atzīšanas
uzlabošana
Jauniešu nodarbinātības uzlabošana
Saiknes stiprināšana starp politiku, pētniecību un praksi 

2023



Mērķis
Dot iespēju iesaistītajām organizācijām gūt pieredzi
starptautiskā sadarbībā un stiprināt savas spējas, kā
arī izstrādāt augstas kvalitātes inovatīvus rezultātus

Maza mēroga partnerības
projekti (KA210)
Sadarbības partnerības
projekti (KA220)

Projektu veidi:

Partnerības
sadarbībai

2023



Projekta vadība:  aktivitātes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu
projekta īstenošanu, savstarpējā sadarbība, organizatoriskie un
administratīvie pienākumi, virtuālās tikšanās, komunikācijas
materiālu sagatavošana u.c.

Īstenošanas aktivitātes: tīklošanās pasākumi, tikšanās reizes,
darbnīcas un sesijas ar nolūku dalīties labajās praksēs un
izstrādāt rezultātus. Personāla un dalībnieku iesaiste mērķu
sasniegšanā.

Rezultātu izplatīšanas aktivitātes: konferences, sesijas,
pasākumi, projekta rezultāts (taustāms, netaustāms), labās
prakses apmaiņa u.c.

Aktivitāšu
iedalījums

2023



Sadarbības
partnerības

2023

Mērķis
Sniegt iespēju dažādu jomu organizācijām paaugstināt savu
kapacitāti darbībai starptautiskā līmenī, attīstīt un stiprināt
sadarbības partneru tīklus, uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti,
apmainīties ar jaunām metodēm un praksēm un radīt inovatīvus
rezultātus

Organizācijām jābūt ar atšķirīgu pieredzi, profilu un zināšanām
Jārada kvalitatīvi projekta rezultāti
Rezultātiem jābūt plaši izmantojamiem
Rezultātu izplatīšanai jābūt ar spēcīgu ietekmi

Svarīgi!



Galvenie
ieguvumi

2023

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 
Veicināti uzlabojumi un apgūtas jaunas pieejas darbā ar
jaunatni



20222023

Aktivitātes

Projekta vadības pakotnē ietilpst:
aktivitātes, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai -
monitorings, koordinēšana, komunikācija, izvērtēšana un risku
vadība.

Pārējās darba pakotnes ir tieši saistītas ar projekta galveno
mērķu sasniegšanu - katrā tiek skaidri aprakstīta saikne ar
sasniedzamo mērķi un plānoto rezultātu.

Starptautiskās mācību aktivitātes var tik iekļautas projekta
saturā, ja tās sniedz atbilstošu ieguldījumu projekta mērķu
sasniegšanā.

Aktivitātes tiek apkopotas darba pakotnēs (līdz
piecām), viena no kurām ir "Projekta vadība"



2023

Atbilstības
kritēriji

Aktivitāšu norises vieta
Valstis, kas iesaitītas projektā, vai ES galveno iestāžu mītnes vietas

Projekta ilgums
12 – 36 mēneši

Projekta prioritātes
Vismaz viena horizontālā prioritāte un/vai vismaz viena īpašā prioritāte, 
kas attiecas uz jaunatnes jomu

Likumiskā pārstāvja parakstīta deklarācija; 
Mandāti, parakstīti ar partnerorganizācijām;
Projekta laika plāns

Pievienojamie pielikumi



Atbilstības
kritēriji

2023

Iesaistītās organizācijas
Jebkura juridiska persona (nevalstiska organizācija, pašvaldība, 
pašvaldības/valsts iestāde, uzņēmums u.tml.), kas dibināta kādā no
ES dalībvalstīm un ar Programmu asociētajām trešajām valstīm
vai ar Programmu neasociētajām trešajām valstīm, izņemot Baltkrieviju 
un Krieviju
Organizāciju skaits
Vismaz 3 organizācijas no dažādām valstīm: ES dalībvalstis un
ar Programmu asociētās trešās valstis, var piesaistīt ar Programmu 
neasociētās trešās valstis, ja ir pamatojums

Pieteikuma iesniegšanas vieta
Valsts aģentūra, kurā pieteikuma iesniedzēja organizācija ir izveidota - 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (LV02)

Pieteikšanās termiņš
2023. gada 22. marts (uzsākšana: 01.09.23. - 31.12.23.) 
2023. gada 04. oktobris (uzsākšana: 01.01.24. - 31.08.24.)



100 p. 60 p.
50 %

max min min

2023

Kvalitātes
vērtēšana

30 punkti

Projekta
kvalitāte

Projekta
nozīmība

Komandas un
sadarbības

kvalitāte
Ietekme 

25 punkti20 punkti25 punkti



Projekta vadības darba pakotnes plānotais budžets nedrīkst pārsniegt 20% no kopējās
dotācijas

Apakšlīgumu slēgšanai nepieciešamais budžets nedrīkst pārsniegt 20% no kopējās
dotācijas

Visām izmaksām ir jābūt saskaņā ar projekta apjomu un aprēķini jāveic pēc principa -
ekonomisks un efektīvs

Paredzēts, ka projektam tiek piesastīts līdzfinansējums (var būt arī brīvprātīgā darba,
telpu un citu rersursu formā)

 
2023

120 000 EUR
250 000 EUR
400 000 EUR

Atkarībā no ieplānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem
rezultātiem ir iespēja pieteikties uz vienu no trīs dotācijas summām:

Budžets

 Svarīgi!



2023

Pieejamais
finansējums Sadarbības partnerības

1. projektu konkurss
22.03.2023.

750 082.50 euro



Projekta idejas izstrāde

Partnerorganizāciju
meklēšana un piesaiste

Projekta plānošana 

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
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

Projekta cikls



Projekts =
mācīšanās

2023

Mācīšanās

https://www.youthpass.eu/en/



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



2023

Ņem vērā!

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

Projekta izstrādes un īstenošanas laikā iesaisti visas dalīborganizācijas

Projekta pieteikuma iesniegšanu neatstāj uz pēdējo brīdi

Neskaidrību gadījumā konsultējies ar JSPA darbiniekiem

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


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



Organizāciju reģistrēšana
(OID kods)
Svarīgi! Dalīborganizācijām jābūt NA
apstiprinātām

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/
2023

Erasmus+
platforma

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


2023

Materiāli



SAZINIES AR MUMS!

Sintija Ludborža
sintija.ludborza@jaunatne.gov.lv

 

INFO@JAUNATNE.GOV.LV
+371 67358065

WWW.JAUNATNE.GOV.LV

@JAUNATNE @JSPA_LATVIA

@JAUNATNE

@JAUNATNESSTA
RPTAUTISKOPROG
RAMMUAGENTURA


