
Lai sekmētu nodarbinātību un iekļaušanos darba tirgū, programma piedāvā
18 līdz 30 gadus veciem vietējiem vai ES dalībvalstu jauniešiem iespēju gūt

praktisku darba pieredzi organizācijā (tostarp uzņēmumā) 

IEGUVUMI 

JAUNIETIS 
Uzlabotas personiskās, sociālās un

profesionālās kompetences 
Veicināta līdzdalība sabiedrības

demokrātiskajā dzīvē 
Sekmēta nodarbinātībā un

iekļaušanās darba tirgū 
Veicināta iniciatīva un uzņēmīgums 

ORGANIZĀCIJA 

SABIEDRĪBA 

Veicināta kapacitāte darboties
Eiropas līmenī 

Iegūta inovatīva un uzlabota
pieeja darbā ar mērķa grupām 

Sekmēta mūsdienīgāka,
dinamiskākā un profesionālāka

vide organizācijā 

Sekmēta spēja risināt sociālās
problēmas un izaicinājumus 

Lielāka izpratne par sociālo un kultūras
dažādību 

EIROPAS SOLIDARITĀTES
KORPUSS 

ATBALSTS DARBA VIETU
RADĪŠANAI JAUNIEŠIEM 

JAUNATNES STARPTAUTISKO
PROGRAMMU AĢENTŪRA



18 līdz 30 gadi 
Legāli uzturas ES dalībvalstī  
Reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa
datubāzē

16.10.2018. plkst. 13:00 (pēc Rīgas laika) 
Turpmāk - trīs reizes gadā

01.01.2019. - 31.05.2019.

3 – 12 mēneši

6 – 24 mēneši

Viena no ES dalībvalstīm 
Aktivitātes var tikt īstenotas nacionālā vai
starptautiskā līmenī

Vismaz viena organizācija, kura ir ieguvusi
Kvalitātes zīmi

 
Dalībnieki veic pilnu laika darbu
un attiecības ar darba devēju
nosaka darba līgums 
  
Darbiniekiem tiek atalgoti
atbilstoši nacionālai likumdošanai 
 
Dalībnieks var iesalīties Darba
projektā tikai vienu reizi 

DALĪBNIEKI

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

VIETA
PROJEKTA UZSĀKŠANA

CITI KRITĒRIJI

PROJEKTA ILGUMS

AKTIVITĀTES ILGUMS

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS

 KRITĒRIJI

BUDŽETS

ORGANIZATORISKAIS
ATBALSTS

CEĻA IZMAKSAS 

KABATAS NAUDA
DALĪBNIEKAM 

ATBALSTS DALĪBNIEKU 
AR IEROBEŽOTĀM

IESPĒJĀM IEKĻAUŠANAI

ĀRKĀRTAS IZMAKSAS

Projekta vadības izmaksas, kas
saistītas ar projekta koordinēšanu,
komunikācijas un administratīvās
izmaksas - vienotā likme 225 euro
par dalībnieku 
 
Aktivitāšu izmaksas, kas saistītas ar
dalībnieku sagatavošanu, monitoringu
un atbalstu, mācīšanās rezultātu
atzīšanu,  – 7 euro dalībniekam
dienā 
 

Attiecinātas, sākot no 10 km
distances, kas tiek noteikta,
izmantojot EK distances
kalkulatoru 
 

4 euro dienā dalībniekam, bet ne
vairāk par 180 dienām 
 

Izmaksas, kas saistītas ar papildus
dalībnieka sagatavošanu, monitoringu un
atbalstu, mācīšanās rezultātu atzīšanu
atbildoši dalībnieka profilam – 7 euro
dalībniekam dienā 
 

 
Atbalsts dalībniekiem ar ierobežotām
iespējām, ko nesedz neviena cita
budžeta pozīcija, tiek attiecinātas
100% apmērā 
 
Papildu pasākumu izmaksas 10%
apmērā no kopējā pieprasītā budžeta.
Šīs izmaksas tiek attiecinātas 80%
apmērām. 

Papildu informācija: 
https://ej.uz/SolDarbs 

 

https://ej.uz/SolDarbs

