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Eiropas 
Komisija 

Labojums 2017. gada 
programmas “Erasmus+” 

vadlīnijās 

Šim labojumam ir divas daļas: 
 

 izmaiņas, kas saistītas ar Eiropas Solidaritātes korpusa izveidošanu; 

 citas izmaiņas 2017. gada programmas vadlīnijās. 
 
Skaidrības un labākas lasāmības nolūkā izmaiņas, kas attiecas uz Eiropas Solidaritātes korpusu, sadaļas “Mobilitātes 
projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem” pilnajā tekstā ir iekrāsotas sarkanas, savukārt attiecībā uz citām 
izmaiņām tiek sniegts vienīgi izvilkums no attiecīgajām sadaļām.  
 
Visas iepriekš minētās izmaiņas ir atspoguļotas 2017. gada programmas “Erasmus+” vadlīniju 2. versijā, kas pieejama 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.  
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B daļa. obilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

Izmaiņas, kas saistītas ar Eiropas Solidaritātes korpusa izveidošanu 

 
77. lpp. 

 
MOBILITĀTES PROJEKTS JAUNIEŠIEM UN JAUNATNES DARBINIEKIEM

1
  

 
Šajā darbībā var atbalstīt divu veidu projektus: 
 

 mobilitātes projekti jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kas ietver jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgo 
dienestu un/vai jaunatnes darbinieku pasākumus; 
 

 mobilitātes projekti jauniešiem, kas vērsti uz Eiropas Brīvprātīgo dienesta darbībām: pieredzējušām EVS 
koordinatora organizācijām. 

 
2017. gada projektu atlasē tiks uzsvērta:  
 

 pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas 
neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas 
līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu; kā arī  

 jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo 
pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai 
jauniešu vidū.  

 
Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības darbības un brīvprātīgais darbs var dot 
būtisku ieguldījumu, lai risinātu bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzības un/vai var vairot šī jautājuma izpratni 
vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta arī jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti 
bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti. 
 

EIROPAS BRĪVPRĀTĪGO DIENESTA IEGULDĪJUMS EIROPAS SOLIDARITĀTES KORPUSA INICIATĪVĀ  

Lai stiprinātu Eiropas sociālo kohēziju un veicinātu solidaritāti, Eiropas Komisija ir izveidojusi Eiropas Solidaritātes 
korpusu2 nolūkā radīt kopienu jauniešiem, kas vēlas iesaistīties plašā solidaritātes darbību klāstā, izmantojot brīvprātīgo 
darbu vai gūstot profesionālo pieredzi, lai palīdzētu pievērsties sarežģītām situācijām visā Eiropas Savienībā un aiz tās 
robežām.  
 
Sākuma posmā Eiropas Solidaritātes korpuss balstās uz pašlaik pastāvošajām ES programmām. Viena no galvenajām 
finansēšanas shēmām, kas dod ieguldījumu Eiropas Solidaritātes korpusā, ir Eiropas Brīvprātīgo dienests. Eiropas 
Solidaritātes korpuss tādējādi radīs stimulu un lielāku redzamību Eiropas Brīvprātīgo dienesta darbībām, plašākā mērogā 
brīvprātīgo darbu paceļot Eiropas līmenī un papildinot ar ilgtermiņa brīvprātīgo darba iespējām. 

 
Plašāka informācija par Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu un iesaistīšanās iespējām: www.europa.eu/solidarity-corps.   
 

Partnerattiecības starp programmām “Erasmus+” and LIFE3 
 

Turklāt, lai stiprinātu Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba dimensiju, ir izveidotas partnerattiecības starp 
“Erasmus+” un LIFE LIFE programmām nolūkā 2017. gadā darīt pieejamas papildu ilgtermiņa EVS iespējas vides, dabas 
aizsardzības un rīcības klimata politikas jomā, palīdzot brīvprātīgajiem jauniešiem apzināties savu līdzdalību Eiropas dabas 
kapitālā un gūt sapratni par to, ka tā aizsardzība ir kopīga atbildība. 
 
Plašāka informācija par Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu un iesaistīšanās iespējām: www.europa.eu/solidarity-
corps. 

 

                                                            
1 Šīs darbības galvenais budžets ir atvēlēts, lai atbalstītu transnacionālus pasākumus, kuros iesaistītas organizācijas un dalībnieki no programmas valstīm. 

Tomēr aptuveni 25 % no budžeta, kas pieejams šai darbībai, var izmantot, lai finansētu starptautiskus pasākumus, kuros iesaistītas organizācijas un dalībnieki 
no programmas valstīm un partnervalstīm, kas ir ES kaimiņvalstis (1.–4. reģions; sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā). 
. 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN. 
3 HTTP://EC.EUROPA.EU/ENVIRONMENT/LIFE 

http://www.europa.eu/solidarity-corps
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:942:FIN
http://ec.europa.eu/environment/life
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MOBILITĀTES PROJEKTI JAUNIEŠIEM UN JAUNATNES DARBINIEKIEM, KAS IETVER JAUNIEŠU APMAIŅAS, EIROPAS 

BRĪVPRĀTĪGO DIENESTU UN/VAI JAUNATNES DARBINIEKU PASĀKUMUS. 

 
Mobilitātes projekts var aptvert vienu vai vairākus no turpmāk aprakstītajiem pasākumiem.  
 

 
Jauniešu mobilitāte 
 
 Jauniešu apmaiņa  
Jauniešu apmaiņa dod iespēju jauniešu grupām no vismaz divām dažādām valstīm tikties un dzīvot kopā uz laiku līdz 
21 dienai. Jauniešu apmaiņas laikā dalībnieki ar grupu vadītāju atbalstu kopīgi īsteno darba programmu (darbsemināru, 
praktisko uzdevumu, debašu, lomu spēļu, simulāciju, āra aktivitāšu u. c. pasākumu kombinācija), ko tie izstrādājuši un 
sagatavojuši pirms apmaiņas. Jauniešu apmaiņa arī dod iespēju jauniešiem attīstīt iemaņas, būt informētiem par sociāli 
nozīmīgiem jautājumiem/ tematiskajām jomām, izzināt jaunu kultūru, paradumus un dzīvesveidu galvenokārt savstarpējas 
mācīšanās veidā, nostiprināt tādas vērtības kā solidaritāte, demokrātija, draudzība u. c. Mācīšanās procesu jauniešu apmaiņā 
ierosina ar neformālās izglītības metodēm. Īsāka pasākuma programma dod iespēju iesaistīties apmaiņā jauniešiem, kuriem 
ir mazāk iespēju; līdz ar to jauniešu apmaiņa piedāvā iegūt starptautiskas mobilitātes pieredzi kopā ar citiem jauniešiem, un 
pietiekams skaits grupu vadītāju parūpēsies par dalībniekiem. Jauniešu apmaiņa var būt arī laba iespēja diskusijām un 
mācībām par iekļaušanās un atšķirtības problēmām. Jauniešu apmaiņas pamatā ir transnacionāla sadarbība starp divām vai 
vairākām iesaistītajām organizācijām no dažādām valstīm Eiropas Savienībā un ārpus tās.  
 
Dotācijas jauniešu apmaiņai nevar saņemt par šādiem pasākumiem: akadēmisko studiju braucieni, apmaiņa, kuras mērķis ir 
gūt finansiālu peļņu, apmaiņa, ko var uzskatīt par tūrismu, festivāli, brīvdienu ceļojumi, uzstāšanās braucieni. 
 
 Eiropas Brīvprātīgo dienests  
Šis pasākums ļauj jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem īstenot savu personīgo apņēmību, sniedzot neapmaksātus un 
pilna laika brīvprātīgā darba pakalpojumus uz laiku līdz 12 mēnešiem citā valstī Eiropas Savienībā vai ārpus tās. Gados 
jauniem brīvprātīgajiem tiek dota iespēja sniegt ieguldījumu to organizāciju ikdienas darbā, kuras darbojas tādās jomās kā 
jauniešu informēšana un jaunatnes politika, jauniešu personības un sociālizglītojošā attīstība, pilsoniskā iesaistīšanās, sociālā 
aprūpe, nelabvēlīgā situācijā esošu personu iekļaušana, vide, neformālās izglītības programmas, IKT un plašsaziņas līdzekļu 
lietotprasme, kultūra un radošums, attīstības sadarbība u. c. Jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju, var saņemt papildu atbalstu, 
lai viņi varētu piedalīties pasākumā. Jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju, drīkst piedalīties Eiropas Brīvprātīgo dienestā īsāku 
laikposmu (no 2 nedēļām). 
 
Pateicoties partnerattiecībām starp “Erasmus+” un LIFE programmām, brīvprātīgajiem jauniešiem būs papildu iespējas dot 
savu ieguldījumu vides un klimata aizsardzībā, iesaistoties tādos pasākumos kā sugu un dzīvotņu uzraudzība, dalība 
pētījumos un novērojumos, meža atjaunošana un koku aprūpe, sabiedrības informētības iniciatīvas, savvaļas ugunsgrēku 
novēršana, invazīvu svešzemju sugu atpazīšana un izskaušana, ekoloģiskā līdzsvara atjaunošana, taku veidošana un vides 
attīrīšana (piemēram, no jūrā izmestajiem atkritumiem).  
 
Projektā var būt iesaistīti 1–30 brīvprātīgie, kuri var sniegt brīvprātīgā darba pakalpojumus vai nu individuāli, vai grupā. 
 
Iesaistītās organizācijas atbild par:  
 

o brīvprātīgo uzturēšanās, izmitināšanas un vietējās pārvietošanās organizēšanu;  
o uzdevumu un pasākumu noteikšanu brīvprātīgajiem, ievērojot Eiropas Brīvprātīgo dienesta kvalitātes principus, kas 

aprakstīti EVS hartā; 
o nepārtraukta ar uzdevumu izpildi saistīta, lingvistiskā, personīgā un administratīvā atbalsta sniegšanu 

brīvprātīgajiem visā pasākuma norises laikā. 
 
Pasākumiem Mobilitātēm, kas ir Eiropas Solidaritātes korpusa tematiskajā un darbības jomā (piemēram, 2 līdz 12 mēnešu ilgs 
darbs, kas notiek kādā no programmas valstīm), iesaistītās organizācijas tiek stingri mudinātas atlasīt EVS brīvprātīgos, 
izmantojot Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzi, kur savus profilus reģistrē jaunieši, kas vēlas iesaistīties brīvprātīgā darba 
pasākumos.  

 
 
Brīvprātīgo dalībai EVS pasākumā jābūt bez maksas, izņemot iespējamu ieguldījumu ceļa izdevumu segšanā (ja “Erasmus+” 
dotācija pilnībā nesedz šādus izdevumus) un tādu papildu izdevumu segšanā, kuri nav saistīti ar pasākuma īstenošanu. 
Galvenās izmaksas, kas saistītas ar brīvprātīgo piedalīšanos EVS pasākumā, sedz no “Erasmus+” dotācijas vai citiem 
līdzekļiem, ko nodrošinājušas iesaistītās organizācijas. 
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B daļa. obilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

 
Papildus atbalstam, ko brīvprātīgajiem nodrošina iesaistītās organizācijas, valstu organizācijas vai reģionālie SALTO organizē 
apmācības un izvērtēšanas ciklu4, kurā jāpiedalās katram brīvprātīgajam un kurš sastāv no šādiem pasākumiem: a) apmācība 
pēc ierašanās, ja brīvprātīgā darba pakalpojumi tiek sniegti 2 mēnešus un ilgāk; b) termiņa vidusposma izvērtēšana, ja 
brīvprātīgā darba pakalpojumi tiek sniegti 6 mēnešus un ilgāk. 
 
Par Eiropas Brīvprātīgo dienesta pasākumiem “Erasmus+” ietvaros neuzskata šādus pasākumus: neregulārs, nestrukturēts, 
nepilna laika brīvprātīgais darbs, norīkošana darbā uzņēmumā, apmaksāts darbs, atpūtas vai tūrisma pasākums, valodu kursi, 
lētā darbaspēka izmantošana, studiju vai profesionālās apmācības periods ārvalstīs. 
 
Jaunatnes darbinieku mobilitāte  
 
 Jaunatnes darbinieku apmācība un tīklojumu veidošana  
Šajā pasākumā tiek atbalstīta jaunatnes darbinieku profesionālā attīstība, īstenojot tādus pasākumus kā 
transnacionāli/starptautiski semināri, apmācības kursi, sakaru veidošanas pasākumi, studiju apmeklējumi u. c. vai pavadot 
“ēnošanas”/novērošanas darbā periodus ārvalstīs organizācijā, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā. Visus šos pasākumus 
organizē organizācijas, kas piedalās projektā. Jaunatnes darbinieku dalība šādos pasākumos veicina viņu organizāciju 
kapacitātes stiprināšanu un nepārprotami ietekmē viņu ikdienas darbu ar jauniešiem. Mācību rezultātus vajadzētu izplatīt 
jaunatnes jomā.  
 
 

 

KĀDA IR ŠAJĀ PROJEKTĀ IESAISTĪTO ORGANIZĀCIJU LOMA? 

Mobilitātes projektā iesaistītās organizācijas veic šādus pienākumus un uzdevumus:  

 
o jaunatnes mobilitātes projekta koordinators — iesniedz pieteikumu par visu projektu visu partnerorganizāciju 

vārdā; 
o nosūtītāja organizācija — atbild par jauniešu un jaunatnes darbinieku nosūtīšanu uz ārvalstīm (tas ietver 

praktisko pasākumu organizēšanu, dalībnieku sagatavošanu pirms došanās prom, atbalsta sniegšanu 
dalībniekiem visos projekta posmos);  

o saņēmēja organizācija — atbild par pasākuma rīkošanu, pasākumu programmas izstrādi dalībniekiem sadarbībā 
ar dalībniekiem un partnerorganizācijām, atbalsta sniegšanu dalībniekiem visos projekta posmos. 

 
Gados jauni brīvprātīgie, kuri darbojas Eiropas Brīvprātīgo dienestā divus mēnešus vai ilgāk, ir tiesīgi saņemt lingvistisko 
atbalstu. Programmas gaitā tiek pakāpeniski ieviests lingvistiskais atbalsts tiešsaistē. Eiropas Komisija to dara pieejamu 
atbilstīgajiem dalībniekiem, lai novērtētu viņu svešvalodu prasmes un vajadzības gadījumā piedāvātu visatbilstošāko valodu 
mācīšanās veidu pirms mobilitātes perioda un/vai tā laikā (sīkāku informāciju sk. šo vadlīniju I pielikumā). 
 

KĀDUS KRITĒRIJUS IZMANTO ŠĀ PROJEKTA NOVĒRTĒŠANAI?  

Turpmāk ir norādīti oficiālie kritēriji, kas jāievēro mobilitātes projektā, lai varētu saņemt “Erasmus+” dotāciju. 

VISPĀRĒJIE ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI 

Atbilstīgie pasākumi 

Jauniešu mobilitātes projektā jābūt ietvertam vienam vai vairākiem no šādiem pasākumiem:  

 jauniešu apmaiņa; 

 Eiropas Brīvprātīgo dienests; 

 jaunatnes darbinieku apmācība un tīklojumu veidošana. 

                                                            
4
 Sīkāka informācija atrodama EVS apmācību un izvērtēšanas cikla vadlīnijās un minimālās kvalitātes standartos:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library//evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
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Atbilstīgās iesaistītās 
organizācijas 

Iesaistītā organizācija var būt:  

 bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO; 

 Eiropas jaunatnes NVO; 

 sociālais uzņēmums;  

 publiska struktūra vietējā līmenī, 

 jauniešu grupa, kas aktīvi iesaistās jaunatnes darbā, bet ne obligāti jaunatnes 
organizācijas ietvaros (t. i., neformāla jauniešu grupa);  

kā arī 

 publiska iestāde reģionālā vai valsts līmenī5; 

 reģionu apvienība; 

 Eiropas teritoriālās sadarbības grupa; 

 peļņas organizācija, kas aktīvi darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā. 

ja tās ir izveidotas programmas valstī vai partnervalstī, kas ir ES kaimiņvalsts (1.–4. reģions; sk. 
sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā). 

Kas var pieteikties? 

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura iesaistītā organizācija vai grupa6, kas izveidota 
programmas valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto organizāciju 
vārdā.  

Jauniešu mobilitātes projektu finansē īpašā veidā (sk. sadaļu “Finansējuma noteikumi”), ja 
pieteikuma iesniedzējs ir: 

 publiska iestāde reģionālā vai valsts līmenī7; 

 reģionu apvienība; 

 Eiropas teritoriālās sadarbības grupa; 

 peļņas organizācija, kas aktīvi darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā. 

Iesaistīto organizāciju 
skaits un profils 

Mobilitātes pasākums ir transnacionāls, un tajā piedalās vismaz divas iesaistītās organizācijas 
(nosūtītāja organizācija un saņēmēja organizācija) no dažādām valstīm. Ja jaunatnes 
mobilitātes projektā ir paredzēts tikai viens pasākums, koordinatoram jāveic arī nosūtītājas 
organizācijas vai saņēmējas organizācijas funkcijas, izņemot gadījumus, kad paredzētā 
mobilitāte ir Eiropas Brīvprātīgo dienests. Ja jaunatnes mobilitātes projektā ir paredzēts vairāk 
nekā viens pasākums, projekta koordinators var — bet tas nav obligāti — veikt nosūtītājas 
organizācijas vai saņēmējas organizācijas funkcijas. Jebkurā gadījumā koordinators nevar būt 
organizācija no partnervalsts, kas ir ES kaimiņvalsts. 

Pasākumi programmas valstīs: visām iesaistītajām organizācijām jābūt no programmas valsts. 

Pasākumi ar partnervalstīm, kas ir ES kaimiņvalstis: pasākumā jāpiedalās vismaz vienai 
iesaistītajai organizācijai no programmas valsts un vienai iesaistītajai organizācijai no 
partnervalsts, kas ir ES kaimiņvalsts. 

Projekta ilgums No 3 līdz 24 mēnešiem. 

Kur pieteikties?  Tās valsts aģentūrai, kurā pieteikuma iesniedzēja organizācija ir izveidota. 

Kad pieteikties? 

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz: 

 2. februārim plkst. 12.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, 
kas sākas no tā paša gada 1. maija līdz 30. septembrim; 

 26. aprīlim plkst. 12.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas 
sākas no tā paša gada 1. augusta līdz 31. decembrim; 

 4. oktobrim plkst. 12.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, 
kas sākas no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. maijam. 

Kā pieteikties? Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, sk. šo vadlīniju C daļā. 

                                                            
5 Šajā kontekstā par publisku iestādi valsts vai reģionālā līmenī uzskata publisku iestādi, kas 1) sniedz pakalpojumus vai kam ir administratīva kompetences 
joma, kura aptver visu valsts vai reģiona teritoriju, un b) kam ir monopols, proti, nav citu iestāžu, kas veic tādas pašas funkcijas konkrētajā valstī vai reģionā 
(tipiski piemēri: ministrijas, valsts aģentūras, reģionālas publiskas iestādes u. c.). Šajā nozīmē skolas, universitātes vai citas iestādes, pat ja tās izveidotas ar 
valsts tiesību aktiem, nepieder pie šīs kategorijas un ir uzskatāmas par publiskām iestādēm vietējā līmenī.  
6 

Neformālas grupas gadījumā viens no grupas dalībniekiem, kurš ir vismaz 18 gadus vecs, uzņemas pārstāvja pienākumus un atbildību visas grupas vārdā. 
7 Sk. iepriekšējo piezīmi.  
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B daļa. obilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

Citi kritēriji Pieteikuma veidlapai jāpievieno laika grafiks par katru no projektā plānotajiem pasākumiem.  

PAPILDU ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI JAUNIEŠU APMAIŅAI 

Pasākuma ilgums No 5 līdz 21 dienām, neskaitot ceļā pavadīto laiku.  

Pasākuma norises vieta(-
s) 

Pasākumam jānotiek valstī, kurā atrodas viena no pasākumā iesaistītajām organizācijām.  

Atbilstīgie dalībnieki 
Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem8, kuri dzīvo nosūtītājas un saņēmējas organizācijas valstī. 
Jauniešu apmaiņā iesaistītajiem grupu vadītājiem9 jābūt vismaz 18 gadus veciem. 

Dalībnieku skaits un 
valsts grupu sastāvs 

Ne mazāk kā 16 un ne vairāk kā 60 dalībnieki (neskaitot grupas(-u) vadītāju(-us)). 

Ne mazāk kā četri dalībnieki grupā (neskaitot grupas(-u) vadītāju(-us)). 

Katrā valsts grupā jābūt vismaz vienam grupas vadītājam.  

Citi kritēriji 

Lai uzturētu skaidru saikni ar valsti, kurā atrodas valsts aģentūra, vismaz vienai no nosūtītājām 
organizācijām vai saņēmējai organizācijai katrā pasākumā jābūt no valsts, kurā atrodas valsts 
aģentūra, kam iesniegts pieteikums. 

Iepriekšējas plānošanas apmeklējums (IPA).  

Ja projektā ir paredzēts IPA, jāievēro šādi atbilstības kritēriji: 

 IPA ilgums — ne vairāk kā divas dienas (neskaitot ceļā pavadītās dienas); 
 dalībnieku skaits — viens dalībnieks grupā. Dalībnieku skaitu var palielināt līdz 

diviem ar nosacījumu, ka otrais dalībnieks ir jaunietis, kurš piedalās pasākumā, bet 
nav grupas vadītājs vai pasniedzējs. 

PAPILDU ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI EIROPAS BRĪVPRĀTĪGO DIENESTAM 

Akreditācija 

Visām Eiropas Brīvprātīgo dienesta pasākumos iesaistītajām organizācijām jābūt saņēmušām 
spēkā esošu EVS akreditāciju attiecīgajā pieteikumu iesniegšanas termiņā (plašāku informāciju 
sk. sadaļā par EVS šo vadlīniju I pielikumā).  

Pakalpojuma ilgums 

Ilgtermiņa EVS: No 210 līdz 12 mēnešiem, neskaitot ceļā pavadīto laiku.  

Īstermiņa EVS: No 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem11, neskaitot ceļā pavadīto laiku. Nosacījums: 
īstermiņa EVS var būt pasākumos, kuros iesaistīti vismaz 10 brīvprātīgie, kas sniedz 
pakalpojumu kopīgi (grupas pakalpojums), vai kur vienā pasākumā vismaz puse ir dalībnieki, 
kam ir mazāk iespēju. 

Pakalpojuma norises 
vieta(-s) 

Brīvprātīgajam no programmas valsts savs pakalpojums jāīsteno citā programmas valstī vai 
partnervalstī, kas ir ES kaimiņvalsts. 
 
Brīvprātīgajam no partnervalsts, kas ir ES kaimiņvalsts, savs pakalpojums jāīsteno programmas 
valstī. 

Atbilstīgie dalībnieki 
Jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem12, kuri uzturas to nosūtītājas organizācijas valstī.  

Brīvprātīgais var piedalīties tikai vienā Eiropas Brīvprātīgo dienestā13. Izņēmums: brīvprātīgie, 
kas īstenojuši īstermiņa EVS pasākumu, var piedalīties arī citā Eiropas Brīvprātīgo dienestā. 

Dalībnieku skaits Ne vairāk kā 30 brīvprātīgie visā projektā.   

                                                            
8 Turklāt jāņem arī vērā:  

 apakšējie vecuma ierobežojumi — dalībniekiem jābūt sasniegušiem norādīto minimālo vecumu pasākuma sākuma datumā; 

 augšējie vecuma ierobežojumi — dalībnieki nedrīkst būt vecāki par norādīto maksimālo vecumu pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā. 
9 Grupas vadītājs ir pieaugušais, kas pievienojas jauniešiem, kuri piedalās jauniešu apmaiņā, lai nodrošinātu viņu efektīvu mācīšanos, aizsardzību un drošību. 
10 Ilgtermiņa EVS ir no 60 dienām, neskaitot ceļā pavadīto laiku. 
11 Ilgtermiņa EVS ir līdz 59 dienām, neskaitot ceļā pavadīto laiku. 
12 Sk. iepriekš piezīmi par vecuma ierobežojumiem. 
13

 Tas attiecas uz EVS programmā “Erasmus+” un iepriekšējās programmās. 
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B daļa. obilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

Citi kritēriji 

Lai uzturētu skaidru saikni ar valsti, kurā atrodas valsts aģentūra, vismaz vienai no nosūtītājām 
organizācijām vai saņēmējai organizācijai katrā pasākumā jābūt no valsts, kurā atrodas valsts 
aģentūra, kam iesniegts pieteikums. 

Iepriekšējas plānošanas apmeklējums (IPA). Tikai attiecībā uz EVS pasākumiem, kuros iesaistīti 
jaunieši, kam ir mazāk iespēju. 
Ja projektā ir paredzēts IPA, jāievēro šādi atbilstības kritēriji: 

 IPA ilgums — ne vairāk kā divas dienas (neskaitot ceļā pavadītās dienas); 
 dalībnieku skaits — dalībnieku skaits — viens dalībnieks uz katru nosūtītāju 

organizāciju. Dalībnieku skaitu var palielināt ar nosacījumu, ka visi papildu dalībnieki, 
kas piedalās pasākumā, ir brīvprātīgie, kuriem ir mazāk iespēju.  

PAPILDU ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI JAUNATNES DARBINIEKU MOBILITĀTEI 

Pasākuma ilgums 
No divām dienām līdz diviem mēnešiem, neskaitot ceļā pavadīto laiku.  

Pasākumam ar minimālo ilgumu ir jānotiek secīgi – divas dienas pēc kārtas. 

Pasākuma norises vieta(-
s) 

Pasākumam jānotiek valstī, kurā atrodas viena no pasākumā iesaistītajām organizācijām.  

Atbilstīgie dalībnieki 
Nav vecuma ierobežojumu. Dalībniekiem, izņemot pasniedzējus un veicinātājus, jādzīvo valstī, 
kurā atrodas to nosūtītāja vai saņēmēja organizācija.  

Dalībnieku skaits 
Līdz 50 dalībniekiem (tostarp — attiecīgā gadījumā — pasniedzēji un veicinātāji) katrā 
pasākumā, kas plānots projektā.  

Citi kritēriji 
Lai uzturētu skaidru saikni ar valsti, kurā atrodas valsts aģentūra, vismaz vienai no nosūtītājām 
organizācijām vai saņēmējai organizācijai katrā pasākumā jābūt no valsts, kurā atrodas valsts 
aģentūra, kam iesniegts pieteikums. 

 
Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas pēc attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku 
informāciju sk. šo vadlīniju C daļā.  

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk aprakstītajiem kritērijiem.  
 

Projekta atbilstība 
(maksimāli — 30 punkti) 
 

 Priekšlikuma atbilstība: 

- darbības mērķiem (sk. sadaļu “Kādi ir mobilitātes projekta mērķi?”); 

- iesaistīto organizāciju un individuālo dalībnieku vajadzībām un 
mērķiem; 

 tas, ciktāl priekšlikums ir piemērots:  

- jauniešu, kuriem mazāk iespēju tai skaitā bēgļu, patvēruma meklētāju 
un migrantu iesaistīšanai; 

- dažādības, starpkultūru un starpreliģiju dialoga, kopīgas neatkarības 
vērtību, iecietības un cieņas pret cilvēktiesībām veicināšanai, kā arī 
projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, 
kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu. 

- jaunatnes darbinieku nodrošināšanai ar iemaņām un metodēm, kas ir 
nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti 
sasniedzamām jauniešu grupām un izteiktas jauniešu radikalizācijas 
novēršanai. 

 tas, ciktāl priekšlikums ir piemērots: 

- augstas kvalitātes mācību rezultātu radīšanai dalībniekiem; 

- iesaistīto organizāciju kapacitātes un starptautiskās darbības jomas 
stiprināšanai. 
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B daļa. obilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

Projekta izstrādes un īstenošanas 
kvalitāte 
(maksimāli — 40 punkti) 
 
 

 Visu projekta priekšlikuma posmu (sagatavošanās, mobilitātes pasākumu 
īstenošana un pēcpasākumi) saprotamība, pabeigtība un kvalitāte; 

 saskaņotība starp projekta mērķiem un ierosinātajiem pasākumiem; 

 praktisko pasākumu, pārvaldības un atbalsta kārtības kvalitāte; 

 dalībnieku sagatavošanas kvalitāte; 

 ierosināto neformālajā izglītībā iesaistošo metožu kvalitāte un aktīva 
jauniešu iesaistīšana visos projekta līmeņos; 

 dalībnieku mācību rezultātu atzīšanas un apstiprināšanas kārtības kvalitāte, 
kā arī Eiropas pārredzamības un atzīšanas rīku izmantošanas konsekvence; 

 to pasākumu atbilstība, kurus veic, lai atlasītu un/vai iesaistītu dalībniekus 
mobilitātes pasākumos; 

 to EVS pasākumu gadījumā, kas ietilpst Eiropas Solidaritātes korpusa 
darbības jomā, cik lielā mērā brīvprātīgo atlasei tikstiek izmantota Eiropas 
Solidaritātes korpusa datubāze; 

 proporcionāla programmas valstu un partnervalstu organizāciju pārstāvība 
gadījumos, kad pasākumos piedalās ES partnervalstis; 

 tas, cik kvalitatīva ir sadarbība un saziņa starp iesaistītajām organizācijām 
un ar citām attiecīgajām ieinteresētajām personām; 

Ietekme un izplatīšana 
(maksimāli — 30 punkti) 
 

 Projekta rezultātu izvērtēšanas pasākumu kvalitāte; 

 projekta iespējamā ietekme: 

- uz dalībniekiem un iesaistītajām organizācijām projekta dzīves ciklā un 
pēc tam; 

- ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, 
vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmenī; 

 to pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt projekta 
rezultātus iesaistītajās organizācijās un ārpus tām. 

 
Lai priekšlikumus ņemtu vērā finansējuma nolūkos, tiem jāsavāc vismaz 60 punkti. Turklāt tiem jāsavāc vismaz puse no 
maksimālā punktu skaita katrā no iepriekš minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām (t. i., vismaz 15 punkti kategorijās 
“Projekta atbilstība” un “Ietekme un izplatīšana”; 20 punkti kategorijā “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte”). 
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B daļa. obilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

MOBILITĀTES PROJEKTI JAUNIEŠIEM, KAS VĒRSTI UZ EIROPAS BRĪVPRĀTĪGO DIENESTA DARBĪBĀM — STRATĒĢISKI 

EVS PROJEKTI 

Šādi projekti atbalstīs pieredzējušas EVS koordinatora organizācijas saistībā ar tādu projektu izstrādi, kuriem ir sistemātiska 

vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmeņa ietekme. Stratēģiska EVS projekta ietvaros stratēģiski izmantos EVS 

pasākumus, lai risinātu kādu problēmu saskaņā ar programmas “Erasmus+” prioritātēm. Papildus EVS pasākumiem projekts 

var izveidot saiknes ar asociētiem partneriem, kas sekmē kvalitatīvu īstenošanu un stiprina projekta spēju sasniegt 

stratēģiskos mērķus. Tāpat stratēģiska EVS projekta svarīgi elementi ir informētības vairošana par brīvprātīgā darba nozīmi 

jauniešiem un kopienām, kā arī gūto prasmju un iemaņu plašāka atzīšana. 

KAS IR STRATĒĢISKS EVS PROJEKTS?  

Atbalstītajiem projektiem ir šādi posmi:  

 sagatavošanās (arī praktiskie pasākumi, dalībnieku atlase, dalībnieku sagatavošana no lingvistiskā, starpkultūru un 

veicamo uzdevumu viedokļa pirms to došanās prom);  

 Eiropas Brīvprātīgo dienesta pasākumu un papildpasākumu īstenošana;  

 pēcpasākumi (tostarp EVS pasākumu izvērtēšana, attiecīgā gadījumā — pasākuma laikā dalībnieku sasniegto 

mācību rezultātu formālā atzīšana, kā arī projekta rezultātu izplatīšana un izmantošana, lai stiprinātu brīvprātīgā 

darba stratēģisku izmantošanu organizācijā un partneru vidū).  

 

KĀDI PASĀKUMI TIEK ATBALSTĪTI ŠAJĀ DARBĪBĀ?  

EIROPAS BRĪVPRĀTĪGO DIENESTS  

Stratēģiska EVS projekta ietvaros īstenos standarta EVS pasākumus14. 

Šie pasākumi ļauj jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem apliecināt savu apņemšanos, veicot neapmaksātu pilnslodzes 

brīvprātīgo darbu uz laiku līdz 12 mēnešiem kādā citā valstī, kas atrodas Eiropas Savienībā vai ārpus tās. Jaunieši ar 

ierobežotām iespējām var saņemt papildu atbalstu savai dalībai, un viņiem arī atļauts piedalīties EVS īsāku laika periodu 

(2 nedēļas un ilgāk). Brīvprātīgajiem jauniešiem tiek dota iespēja sekmēt ikdienas darbu tādās organizācijās, kuru darbs 

saistīts ar jaunatnes informāciju un politiku, jauniešu personīgu un sociāli izglītojošu attīstību, pilsonisko iesaisti, sociālo 

aprūpi, nelabvēlīgākā situācijā esošo iekļaušanu, ikdienējas mācīšanās programmām, IKT un plašsaziņas līdzekļu 

lietotprasmi, kultūru un radošumu, sadarbību attīstības jomā utt.  

Pateicoties partnerattiecībām starp “Erasmus+” un LIFE programmām, brīvprātīgajiem jauniešiem būs papildu iespējas dot 
savu ieguldījumu vides un klimata aizsardzībā, iesaistoties tādos pasākumos kā sugu un to dzīvotņu uzraudzība, dalība 
pētījumos un novērojumos, meža atjaunošana un koku aprūpe, sabiedrības informētības iniciatīvas, savvaļas ugunsgrēku 
novēršana, invazīvu svešzemju sugu atpazīšana un izskaušana, ekoloģiskā līdzsvara atjaunošana, taku veidošana un vides 
attīrīšana (piemēram, no jūrā izmestajiem atkritumiem).  

 

Lai panāktu stabilu un sistemātisku ietekmi, projektā ir jāiesaistās vairākiem brīvprātīgajiem. Brīvprātīgie var sniegt 

brīvprātīgos pakalpojumus vai nu individuāli, vai grupā.  

Pieteikuma iesniedzēja organizācija atbild par (iespējams, ar citu iesaistīto organizāciju starpniecību): 

 brīvprātīgo uzturēšanās, izmitināšanas un vietējās pārvietošanās organizēšanu;  

 uzdevumu un pasākumu noteikšanu brīvprātīgajiem, ievērojot Eiropas Brīvprātīgo dienesta kvalitātes principus, 

kas aprakstīti EVS hartā;  

 ar mentora palīdzību nepārtraukta ar uzdevumu izpildi saistīta un lingvistiskā, personīgā un administratīvā 

atbalsta sniegšanu brīvprātīgajiem visā EVS pasākuma norises laikā;  

                                                            
14 Šī darbība ir detalizēti aprakstīta sadaļā “Mobilitātes projekti jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kas ietver jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgo 

dienestu un/vai jaunatnes darbinieku mobilitāti”. 
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 izplatīšanas un informatīvu pasākumu īstenošanu;  

 asociēto partneru iesaistīšanu projekta attiecīgajos uzdevumos (tostarp papildpasākumos).  

Pasākumiem, kas ietilpst Eiropas Solidaritātes korpusa tematiskajās jomās un kompetencē (piemēram, 2 līdz 12 mēnešu ilgs 
darbs, kas notiek programmas valstī), tiek stingri mudināta brīvprātīgo atlase Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē., kur 
savus profilus reģistrē jaunieši, kas vēlas iesaistīties brīvprātīgā darba pasākumos. 

PAPILDPASĀKUMI  

Projekts var ietvert attiecīgu papildpasākumu organizēšanu, lai sasniegtu savus mērķus, kā arī lai stiprinātu savu 

sistemātisko ietekmi. Šādi papildpasākumi varētu būt ēnošana darbā, sanāksmes, semināri, konferences, darbsemināri, 

apmācības kursi, darbaudzināšana utt. 

 

KĀDA IR ŠAJĀ PROJEKTĀ IESAISTĪTO ORGANIZĀCIJU LOMA?  

 Iesaistītās organizācijas, kas piedalās EVS pasākumos, veic šādus pienākumus un uzdevumus:  
 

 pieteikuma iesniedzēja organizācija — atbild par pieteikšanos, dotācijas nolīguma parakstīšanu un 
pārvaldīšanu un ziņojumu sagatavošanu, kā arī visa projekta koordinēšanu. Pieteikuma iesniedzēja 
organizācija arī kopumā atbild par EVS pasākumu īstenošanu. Pieteikuma iesniedzējs var arī būt 
nosūtītāja vai saņēmēja iestāde, bet tas nav obligāti; 
 

 nosūtītājas un saņēmējas organizācijas — atbild par EVS pasākumu īstenošanu un atbalsta sniegšanu 
brīvprātīgajiem visos projekta posmos.  
 

A. Asociētie partneri: papildus organizācijām, kas oficiāli piedalās EVS pasākumos un kam ir derīga EVS akreditācija, 
stratēģiskā EVS projektā var arī iesaistīties asociētie partneri no valsts vai privātā sektora, kuri palīdz īstenot konkrētus 
projekta uzdevumus/pasākumus vai atbalsta projekta izplatīšanu un ilgtspēju. Attiecībā uz līgumu pārvaldības jautājumiem 
asociētos partnerus neuzskata par projekta partneru daļu, un tie nesaņem finansējumu. Tomēr ir skaidri jāapraksta viņu 
dalība un loma projektā un dažādos pasākumos, kā arī tas, kā viņi var plānotajiem pasākumiem nodrošināt pievienoto 
vērtību, ieguldot resursus un zinātību.  
 

KĀDUS KRITĒRIJUS IZMANTO ŠĀ PROJEKTA NOVĒRTĒŠANAI?  

Turpmāk ir norādīti oficiālie kritēriji, kas jāievēro projektā, lai varētu saņemt “Erasmus+” dotāciju.  
B.  

VISPĀRĒJIE ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI  

 

Atbilstīgās iesaistītās 
organizācijas 

Iesaistītā organizācija var būt:  

 bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO; 

 Eiropas jaunatnes NVO; 

 sociālais uzņēmums;  

 publiska struktūra vietējā līmenī,  

kā arī 

 publiska iestāde reģionālā vai valsts līmenī15; 

 reģionu apvienība; 

 Eiropas teritoriālās sadarbības grupa; 

 peļņas organizācija, kas aktīvi darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā. 

 

ja tās ir izveidotas programmas valstī vai partnervalstī, kas ir ES kaimiņvalsts (1.–4. reģions; sk. 
sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā). 

Kas var pieteikties? Pieteikuma iesniedzējs var būt jJebkura iesaistītā organizācija, kas izveidota programmas valstī 

                                                            
15

 Šajā kontekstā par publisku iestādi valsts vai reģionālā līmenī uzskata publisku iestādi, kas 1) sniedz pakalpojumus vai kam ir administratīva kompetences 
joma, kura aptver visu valsts vai reģiona teritoriju, un b) kam ir monopols, proti, nav citu iestāžu, kas veic tādas pašas funkcijas konkrētajā valstī vai reģionā 
(tipiski piemēri: ministrijas, valsts aģentūras, reģionālas publiskas iestādes u. c.). Šajā nozīmē skolas, universitātes vai citas iestādes, pat ja tās izveidotas ar 
valsts tiesību aktiem, nepieder pie šīs kategorijas un ir uzskatāmas par publiskām iestādēm vietējā līmenī.  



  

 

12 

 

B daļa. obilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

un kam ir derīga EVS koordinatora organizācijas akreditācija attiecīgajā pieteikuma iesniegšanas 
termiņā.  
 
Pieteikuma iesniedzējai organizācijai jāspēj pierādīt labi rezultāti iepriekšējos EVS pasākumos 
jauniešu mobilitātes projektu ietvaros, vismaz kā koordinatora organizācijai. Pieteikuma 
iesniedzējs ir bijis iesaistīts pabeigtos “Jaunatne darbībā” vai “Erasmus+” projektos pēdējo 3 
gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa, kuros kopā bija iesaistīti vismaz 6 EVS 
brīvprātīgie. 
 
 

Iesaistīto organizāciju 
skaits  
 

 

Pieteikuma veidlapā ir norādīta viena organizācija (pieteikuma iesniedzējs).  
 
Mobilitātes pasākumu īstenošanā jābūt iesaistītām vismaz divām organizācijām (vismaz vienai 
nosūtītājai un vienai saņēmējai organizācijai) no dažādām valstīm.  

Pasākumi programmas valstīs: visām iesaistītajām organizācijām jābūt no programmas valsts. 

Pasākumi ar partnervalstīm, kas ir ES kaimiņvalstis: pasākumā jāpiedalās vismaz vienai 
iesaistītajai organizācijai no programmas valsts un vienai iesaistītajai organizācijai no 
partnervalsts, kas ir ES kaimiņvalsts. 
 

Akreditācija 
Iesaistītajām organizācijām, izņemot pieteikuma iesniedzēju, jābūt derīgai akreditācija, sākot no 
tā EVS pasākuma pirmās dienas, kurā attiecīgā organizācija ir iesaistīta.  

Projekta ilgums  
No 12 līdz 36 mēnešiem.  

Jebkurā gadījumā projektiem jābeidzas ne vēlāk kā 2020. gada 31. augustā. 

Pakalpojuma ilgums  

 
Ilgtermiņa EVS: No 216 līdz 12 mēnešiem, neskaitot ceļā pavadīto laiku.  
 
Īstermiņa EVS: No 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem17, neskaitot ceļā pavadīto laiku. Nosacījums: 
īstermiņa EVS var būt pasākumos, kuros iesaistīti vismaz 10 brīvprātīgie, kas sniedz 
pakalpojumu kopīgi (grupas pakalpojums), vai kur vienā pasākumā vismaz puse vai vairākums 
dalībnieku ir jaunieši, kam ir mazāk iespēju.  
 

Pakalpojuma norises 
vieta(-s)  

 
Brīvprātīgajam no programmas valsts savs pakalpojums jāīsteno citā programmas valstī vai 
partnervalstī, kas ir ES kaimiņvalsts.  
Brīvprātīgajam no partnervalsts, kas ir ES kaimiņvalsts, savs pakalpojums jāīsteno programmas 
valstī.  
 

Atbilstīgie dalībnieki  

 
Jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem, kuri uzturas to nosūtītājas organizācijas valstī. 
Brīvprātīgais var piedalīties tikai vienā Eiropas Brīvprātīgo dienestā. 
Izņēmums: brīvprātīgie, kas īstenojuši īstermiņa Eiropas Brīvprātīgo dienesta pasākumu, var 
piedalīties arī citā Eiropas Brīvprātīgo dienestā.  
 

Kur pieteikties?  Tās valsts aģentūrai, kurā pieteikuma iesniedzēja organizācija ir izveidota. 

                                                            
16 Ilgtermiņa EVS ir no 60 dienām, neskaitot ceļā pavadīto laiku. 
17 Ilgtermiņa EVS ir līdz 59 dienām, neskaitot ceļā pavadīto laiku. 
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B daļa. obilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

Kad pieteikties? 

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 26. aprīlim plkst. 12.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) par 
projektiem, kas sākas laikā no tā paša gada 1. septembra līdz 31. janvārim decembrim.  
 
Iespējams, ka visas valsts aģentūras nevarēs īstenot šo darbību. Iesniedzēji tiek aicināti skatīt 
precīzāku informāciju valsts aģentūras tīmekļa vietnē. 
 

Iespējamais projektu pieteikumu iesniegšanas papildus termiņš:  

Gadījumā, ja ir izveidojies pieejamā finansējuma atlikums, valstu aģentūras var organizēt 
projektu pieteikumu iesniegšanas otro kārtu, uz kuru attiecas šajās vadlīnijās ietvertie 
noteikumi. Valstu aģentūras par šādu iespēju potenciālos projektu pieteicējus informē savā 
tīmekļa vietnē. 

Ja tiek organizēta projektu pieteikumu iesniegšanas otrā kārta, dotāciju pieteikumi jāiesniedz 
līdz 4. oktobrim plkst.12.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) par projektiem, kas sākas laikā no 
nākamā gada 1. februāra līdz 31. maijam. 

 

Kā pieteikties? Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, sk. šo vadlīniju C daļā. 

Citi kritēriji  

 
Pieteikums ir jāiesniedz valsts aģentūrai pieteikuma iesniedzēja valstī. 
Katra uzaicinājuma ietvaros organizācijas var uz stratēģisku EVS projektu pieteikties tikai vienu 
reizi.  

Lai uzturētu skaidru saikni ar valsti, kurā atrodas valsts aģentūra, vismaz vienai no nosūtītājām 
organizācijām vai saņēmējai organizācijai katrā EVS pasākumā jābūt no valsts, kurā atrodas 
valsts aģentūra, kam iesniegts pieteikums. 

Iepriekšējas plānošanas apmeklējums (IPA). Tikai attiecībā uz EVS pasākumiem, kuros iesaistīti 
jaunieši, kam ir mazāk iespēju.  
Ja projektā ir paredzēts IPA, jāievēro šādi atbilstības kritēriji: 

 IPA ilgums — ne vairāk kā divas dienas (neskaitot ceļā pavadītās dienas); 
 dalībnieku skaits — viens dalībnieks uz katru nosūtītāju organizāciju. Dalībnieku skaitu 

var palielināt ar nosacījumu, ka visi papildu dalībnieki, kas piedalās pasākumā, ir 
brīvprātīgie, kuriem ir mazāk iespēju. 

 
Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas pēc attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku 
informāciju sk. šo vadlīniju C daļā.  
 

PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk aprakstītajiem kritērijiem.  
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B daļa. obilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

Projekta atbilstība 
(maksimāli — 35 punkti) 
 

Priekšlikuma atbilstība: 

- darbības mērķiem (sk. sadaļu “Kādi ir mobilitātes projekta mērķi?”); 

- iesaistīto organizāciju un individuālo dalībnieku vajadzībām un 
mērķiem; 

- atspoguļotai izpratnei par Eiropas Brīvprātīgo dienesta principiem, kas 
noteikti EVS hartā, un šīs darbības stratēģiskai izmantošanai, lai 
risinātu vienu vai vairākas noteiktās problēmas atbilstīgi programmas 
“Erasmus+” prioritātēm. 

tas, ciktāl priekšlikums ir piemērots:  

- jauniešu, kuriem mazāk iespēju tai skaitā bēgļu, patvēruma meklētāju 
un migrantu iesaistīšanai; 

- dažādības, starpkultūru un starpreliģiju dialoga, kopīgas neatkarības 
vērtību, iecietības un cieņas pret cilvēktiesībām veicināšanai, kā arī 
projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, 
kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu. 

tas, ciktāl priekšlikums ir piemērots: 

- augstas kvalitātes mācību rezultātu radīšanai dalībniekiem; 

- iesaistīto organizāciju kapacitātes un starptautiskās darbības jomas 
stiprināšanai; 

- gadījumos, kad ir iesaistīti asociētie partneri — asociēto partneru 
iesaistīšanai attiecīgajos uzdevumos. 

Projekta izstrādes un īstenošanas 
kvalitāte 
(maksimāli — 30 punkti) 
 
 

 EVS izmantošanas stratēģisko mērķu saprotamība, pabeigtība un kvalitāte, 
ietverot visus projekta priekšlikuma posmus (sagatavošanās, mobilitātes 
pasākumu īstenošana un pēcpasākumi); 

 saskaņotība starp projekta mērķiem un ierosinātajiem pasākumiem; 

 pieteikuma iesniedzēja atbilstīga iepriekšēja pieredze, lai sasniegtu 
darbības mērķus; 

 dalībnieku mācību rezultātu atzīšanas un apstiprināšanas kārtības kvalitāte, 
kā arī Eiropas pārredzamības un atzīšanas rīku izmantošanas konsekvence; 

 to pasākumu atbilstība, kurus veic, lai atlasītu un/vai iesaistītu dalībniekus 
mobilitātes pasākumos; 

 to EVS pasākumu gadījumā, kas ietilpst Eiropas Solidaritātes korpusa 
darbības jomā, brīvprātīgo atlasei tiek izmantota Eiropas Solidaritātes 
korpusa datubāze to EVS pasākumu gadījumā, kas ietilpst Eiropas 
Solidaritātes korpusa darbības jomā, cik lielā mērā brīvprātīgo atlasei tiks 
izmantota Eiropas Solidaritātes korpusa datubāze; 

 to plānu kvalitāte, kas paredzēti projekta partneru atlasei un sadarbībai ar 
tiem. 

Ietekme un izplatīšana 
(maksimāli — 35 punkti) 
 

 Projekta rezultātu izvērtēšanas pasākumu kvalitāte; 

 projekta iespējamā ietekme: 

- uz dalībniekiem un iesaistītajām organizācijām projekta dzīves ciklā un 
pēc tam; 

- ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, 
vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmenī; 

 to pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt projekta 
rezultātus iesaistītajās organizācijās un ārpus tām. 

 
Lai priekšlikumus ņemtu vērā finansējuma nolūkos, tiem jāsavāc vismaz 60 punkti. Turklāt tiem jāsavāc vismaz puse no 
maksimālā punktu skaita katrā no iepriekš minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām (t. i., vismaz 17,5 punkti kategorijās 
“Projekta atbilstība” un “Ietekme un izplatīšana”; 15 punkti kategorijā “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte”). 
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B daļa. obilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

KAS VĒL BŪTU JĀZINA PAR ŠO DARBĪBU? 

DALĪBNIEKI NO/UZ VISATTĀLĀKAJIEM REĢIONIEM UN AIZJŪRAS ZEMĒM UN TERITORIJĀM 

Saskaņā ar “Erasmus+” programmas regulu, kurā viena no prasībām ir ņemt vērā ierobežojumus, kurus programmas 
īstenošanas laikā ietekmē Eiropas Savienības attālums līdz visattālākajiem reģioniem un aizjūras zemēm un teritorijām (AZT), 
ir noteikti īpaši finansējuma noteikumi, lai atbalstītu augstus ceļa izdevumus dalībniekiem no/uz visattālākajiem reģioniem 
un AZT, kuras nav iespējams pietiekamā apmērā segt no standarta finansējuma noteikumiem (pamatojoties uz noteiktajām 
vienības ceļa izmaksām attiecībā pret mēroto ceļa attālumu).  
 
Mobilitātes projektu pieteicējiem būs iespēja pieteikt finansiālu atbalstu ceļa izdevumu segšanai dalībniekiem no/uz 
visattālākajiem reģioniem un AZT budžeta pozīcijā “izņēmuma izmaksas” (līdz ne vairāk kā 80 % no attiecināmajām 
izmaksām: skatīt sadaļu “Kādi ir finansējuma noteikumi?”). Izmaksas ir attiecināmas gadījumos, kad projekta iesniedzējs var 
pierādīt, ka standarta finansējuma noteikumi (pamatojoties uz noteiktajām vienības ceļa izmaksām attiecībā pret mēroto 
ceļa attālumu) nenosedz vismaz 70 % no dalībnieka ceļa izmaksām. 
 

CITA INFORMĀCIJA 

Vairāk obligāto kritēriju un noderīgu papildinformāciju par šo darbību skatīt šo vadlīniju I pielikumā. Ieinteresētās 
organizācijas ir aicinātas rūpīgi izlasīt attiecīgās minētā pielikuma sadaļas pirms pieteikšanās finansiālam atbalstam.  
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B daļa. obilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

KĀDI IR FINANSĒJUMA NOTEIKUMI?  

Mobilitātes projekta budžetam jābūt izstrādātam atbilstoši turpmāk norādītajiem finansējuma noteikumiem (eiro).  

A) JAUNIEŠU APMAIŅA  

Attiecināmās izmaksas 
Finansēšanas 
mehānisms 

Summa Piešķiršanas noteikums 

Ceļa izdevumi 

Ieguldījums dalībnieku, tostarp 
pavadošo personu, ceļa izmaksu 
segšanā, skaitot attālumu no viņu 
izcelsmes vietas līdz pasākuma norises 
vietai un atpakaļ 

 

Ja piemērojams, ieskaitot ceļa 
izdevumus, kas saistīti ar iespējamu 
iepriekšējas plānošanas apmeklējumu 

Vienības izmaksas 

Ceļa attālumam no 10 km līdz 99 km:  
EUR 20 vienam dalībniekam 

Pamatojoties uz ceļa attālumu vienam 
dalībniekam. Ceļa attālums jāaprēķina, 
izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto 
attāluma kalkulatoru18. Pieteikuma 
iesniedzējam ir jānorāda ceļa attālums 
vienvirziena braucienam, lai aprēķinātu 
ES dotāciju, ar kuru tiks nosegti ceļa 
izdevumi braucienam abos virzienos19. 
 

Ceļa attālumam no 100 km līdz 499 km:  

EUR 180 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam no 500 km līdz 1999 km:  

EUR 275 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam no 2000 km līdz 2999 km:  

EUR 360 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam no 3000 km līdz 3999 km:  

EUR 530 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam no 4000 km līdz 7999 km:  

EUR 820 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam 8000 km un vairāk:  

EUR 1300 vienam dalībniekam 

Piemaksa augstu 
iekšzemes ceļa 
izdevumu segšanai 

Papildu atbalsts:  

 ceļam abos virzienos, lai nonāktu 
galvenajā transporta centrā/lidostā 
un (vai) vilcienu/autobusu stacijā 
izcelsmes valstī  

un/vai 

 ceļam abos virzienos, lai nonāktu 
attālā galīgajā galamērķī (no 

Vienības izmaksas 
Iekšzemes ceļa izdevumiem, kas pārsniedz EUR 225:  

EUR 180 vienam dalībniekam (ietverot pavadošās 
personas) ceļam abos virzienos20 

Tādu augstu iekšzemes ceļa izdevumu 
segšanai, kas pārsniedz EUR 225 (ceļam 
abos virzienos), un ar nosacījumu, ka 
šie izdevumi ir vajadzīgi un pieteikuma 
veidlapā pienācīgi pamatoti  

                                                            
18

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. 
19

 Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs a) aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km), b) izvēlas attiecīgo ceļa attāluma 
diapazonu (no 500 līdz 1999 km) un c) aprēķina ES dotāciju, kas tiks izmantota kā ieguldījums dalībnieka ceļa izdevumu segšanā par braucienu no Madrides līdz Romai un atpakaļ (275 EUR). 
20 Ja tas ir pienācīgi pamatots pieteikuma veidlapā, dalībniekam var būt tiesības saņemt divas piemaksas augstu iekšzemes ceļa izdevumu segšanai, lai piedalītos vienā un tajā pašā mobilitātes darbībā, proti, vienu, lai nonāktu galvenajā transporta 

centrā/lidostā un/vai vilcienu/autobusu stacijā izcelsmes valstī, un otru, lai nonāktu attālā galīgajā galamērķī saņēmējā valstī.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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B daļa. obilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

galvenā transporta centra/lidostas 
un (vai) vilcienu/autobusu stacijas) 
saņēmējā valstī 

 

Organizatoriskais 
atbalsts 

Izmaksas, kas tieši saistītas ar 
mobilitātes pasākumu īstenošanu  

Vienības izmaksas A5.1 vienai pasākuma dienai vienam dalībniekam21  

Pamatojoties uz darbības ilgumu 
vienam dalībniekam (vajadzības 
gadījumā iekļauj arī vienu ceļā pavadītu 
dienu pirms pasākuma un vienu ceļā 
pavadītu dienu pēc pasākuma) 

Atbalsts īpašām 
vajadzībām 

Papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar 
dalībniekiem, kuriem ir invaliditāte, un 
pavadošajām personām (ieskaitot ceļa 
un uzturēšanās izdevumus, ja tie ir 
pamatoti un kamēr vien dotācija šiem 
dalībniekiem netiek pieprasīta no 
budžeta kategorijām “Ceļa izdevumi” un 
“Organizatoriskais atbalsts”)  

Faktiskās izmaksas  100 % no attiecināmajām izmaksām. 

Nosacījums: finansiālā atbalsta 
pieprasījumam, lai segtu īpašo 
vajadzību atbalsta izmaksas, jābūt 
pamatotam pieteikuma veidlapā 

                                                            
21 Ieskaitot grupu vadītājus un pavadošās personas.  
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B daļa. obilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

Izņēmuma 
izmaksas 

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, 
uzturēšanās atļaujas, vakcinācija.  

Izmaksas, kas rodas, atbalstot to 
jauniešu piedalīšanos, kuriem ir mazāk 
iespēju ar vienādiem nosacījumiem, kādi 
ir citiem dalībniekiem (neskaitot 
dalībnieku un viņu pavadošo personu 
ceļa un organizatoriskā atbalsta 
izdevumus).  

Izmaksas, kas saistītas ar dalībnieku 
izmitināšanu iepriekšējas plānošanas 
apmeklējuma laikā.  

Izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu 
garantijas nodrošināšanu, ja to prasa 
valsts aģentūra 

Augsti ceļa izdevumi dalībniekiem no/uz 
visattālākajiem reģioniem un aizjūru 
zemēm un teritorijām (papildu 
informācijai skatīt sadaļu “Kas vēl būtu 
jāzina par šo darbību”). 

Faktiskās izmaksas  

Finanšu garantijas izmaksas: 75% no attiecināmajām 
izmaksām. 
 
Augsti ceļa izdevumi: ne vairāk kā 80 % no attiecināmajām 
izmaksām. 
 
Citas izmaksas: 100 % no attiecināmajām izmaksām. 
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B daļa. Mobilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

B) EIROPAS BRĪVPRĀTĪGO DIENESTS  

Attiecināmās izmaksas 
Finansēšanas 
mehānisms 

Summa Piešķiršanas noteikums 

Ceļa izdevumi 

Ieguldījums dalībnieku, 
tostarp pavadošo 
personu, ceļa izmaksu 
segšanā, skaitot 
attālumu no viņu 
izcelsmes vietas līdz 
pasākuma norises 
vietai un atpakaļ  

 

Ja piemērojams, 
ieskaitot ceļa 
izdevumus, kas saistīti 
ar iespējamu 
iepriekšējas plānošanas 
apmeklējumu 

Vienības 
izmaksas 

Ceļa attālumam no 10 km līdz 
99 km:  
EUR 20 vienam dalībniekam 

Pamatojoties uz ceļa 
attālumu vienam 
dalībniekam. Ceļa attālums 
jāaprēķina, izmantojot 
Eiropas Komisijas atbalstīto 
attāluma kalkulatoru22. 
Pieteikuma iesniedzējam ir 
jānorāda ceļa attālums 
vienvirziena braucienam, lai 
aprēķinātu ES dotāciju, ar 
kuru tiks nosegti ceļa 
izdevumi braucienam abos 
virzienos23.  
 

Ceļa attālumam no 100 km 
līdz 499 km:  

EUR 180 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam no 500 km 
līdz 1999 km:  

EUR 275 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam no 2000 km 
līdz 2999 km:  

EUR 360 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam no 3000 km 
līdz 3999 km:  

EUR 530 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam no 4000 km 
līdz 7999 km:  

EUR 820 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam 8000 km un 
vairāk:  

EUR 1300 vienam 
dalībniekam 

Piemaksa augstu 
iekšzemes ceļa 
izdevumu 
segšanai 

Papildu atbalsts:  

 ceļam abos 
virzienos, lai 
nonāktu galvenajā 
transporta 
centrā/lidostā un 
(vai) 
vilcienu/autobusu 
stacijā izcelsmes 
valstī  

un/vai 

 ceļam abos 
virzienos, lai 
nonāktu attālā 
galīgajā galamērķī 
(no galvenā 
transporta 
centra/lidostas un 
(vai) 
vilcienu/autobusu 
stacijas) saņēmējā 
valstī 

 

Vienības 
izmaksas 

Iekšzemes ceļa izdevumiem, 
kas pārsniedz EUR 225:  

EUR 180 vienam dalībniekam 
(ietverot pavadošās 
personas) ceļam abos 
virzienos24 

Tādu augstu iekšzemes ceļa 
izdevumu segšanai, kas 
pārsniedz EUR 225 (ceļam 
abos virzienos), un ar 
nosacījumu, ka šie izdevumi ir 
vajadzīgi un pieteikuma 
veidlapā pienācīgi pamatoti  

                                                            
22

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
23

 Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs a) aprēķina attālumu no Madrides līdz 

Romai (1365,28 km), b) izvēlas attiecīgo ceļa attāluma diapazonu (no 500 līdz 1999 km) un c) aprēķina ES dotāciju, kas tiks izmantota kā ieguldījums dalībnieka 
ceļa izdevumu segšanā par braucienu no Madrides līdz Romai un atpakaļ (275 EUR). 
24 Ja tas ir pienācīgi pamatots pieteikuma veidlapā, dalībniekam var būt tiesības saņemt divas piemaksas augstu iekšzemes ceļa izdevumu segšanai, lai 

piedalītos vienā un tajā pašā mobilitātes darbībā, proti, vienu, lai nonāktu galvenajā transporta centrā/lidostā un/vai vilcienu/autobusu stacijā izcelsmes valstī, 
un otru, lai nonāktu attālā galīgajā galamērķī saņēmējā valstī.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Organizatoriskais 
atbalsts 

Izmaksas, kas tieši 
saistītas ar mobilitātes 
pasākumu īstenošanu  

Vienības 
izmaksas 

 

A5.2 dienā vienam 

brīvprātīgajam25 
 

Pamatojoties uz uzturēšanās 
ilgumu vienam dalībniekam 
(vajadzības gadījumā iekļauj 
arī vienu ceļā pavadītu dienu 
pirms pasākuma un vienu 
ceļā pavadītu dienu pēc 
pasākuma) 

Individuālais 
atbalsts  

“Kabatas nauda” 
brīvprātīgajam 
personīgo papildu 
izdevumu segšanai  

Vienības 
izmaksas 

 

A5.3 dienā vienam 

brīvprātīgajam 
 

Pamatojoties uz uzturēšanās 
ilgumu vienam dalībniekam 
(vajadzības gadījumā iekļauj 
arī vienu ceļā pavadītu dienu 
pirms pasākuma un vienu 
ceļā pavadītu dienu pēc 
pasākuma) 

Lingvistiskais 
atbalsts 

Izmaksas, kas saistītas 
ar dalībniekiem 
piedāvāto atbalstu 
pirms došanās prom vai 
pasākuma laikā, lai 
uzlabotu tās valodas 
zināšanas, kuru viņi 
lietos, lai veiktu savus 
brīvprātīgā darba 
uzdevumus  

Vienības 
izmaksas 

Tikai pasākumiem, kas ilgst 
2–12 mēnešus: 
EUR 150 vienam dalībniekam, 
kuram vajadzīgs lingvistiskais 
atbalsts 

Nosacījums: dalībniekiem 
atbalsts jāpieprasa pasākuma 
norises valodā, pamatojoties 
uz dalībnieku vajadzību apgūt 
valodas, ko nepiedāvā 
"Erasmus+" tiešsaistes 
valodas atbalsts (OLS)  

Atbalsts īpašām 
vajadzībām 

Pavadošo personu 
uzturēšanās izmaksas 
un ceļa izdevumi, ja tie 
ir pamatoti un kamēr 
vien dotācija nav 
pieprasīta no budžeta 
kategorijas “Ceļa 
izdevumi”. Papildu 
izmaksas, kas tieši 
saistītas ar 
dalībniekiem, kuriem ir 
invaliditāte (ieskaitot 
ceļa un uzturēšanās 
izdevumus, ja tie ir 
pamatoti un kamēr 
vien dotācija šiem 
dalībniekiem nav 
pieprasīta no budžeta 
kategorijām “Ceļa 
izdevumi” un 
“Organizatoriskais 
atbalsts”).  

Faktiskās 
izmaksas  

100 % no attiecināmajām 
izmaksām 

Nosacījums: finansiālā 
atbalsta pieprasījumam, lai 
segtu īpašo vajadzību atbalsta 
izmaksas, jābūt pamatotam 
pieteikuma veidlapā  

                                                            
25 Ieskaitot personas, kas pavada EVS brīvprātīgos, kuriem ir mazāk iespēju.  
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Izņēmuma 
izmaksas 

Vīzas un ar vīzu 
saistītās izmaksas, 
uzturēšanās atļaujas, 
vakcinācija.  

Izmaksas, kas rodas, 
atbalstot to jauniešu 
piedalīšanos, kuriem ir 
mazāk iespēju (ar 
vienādiem 
nosacījumiem, kādi ir 
citiem dalībniekiem), 
tai skaistā izmaksas, kas 
saistītas ar dalībnieku 
pastiprinātu 
darbaudzināšanu un 
īpašu sagatavošanu 
(neskaitot dalībnieku 
un viņu pavadošo 
personu ceļa un 
organizatoriskā atbalsta 
izdevumus).  

Izmaksas, kas saistītas 
ar dalībnieku 
izmitināšanu 
iepriekšējas plānošanas 
apmeklējuma laikā.  

Izmaksas, kas rodas 
saistībā ar finanšu 
garantijas 
nodrošināšanu, ja to 
prasa valsts aģentūra. 

Augsti ceļa izdevumi 
dalībniekiem no/uz 
visattālākajiem 
reģioniem un aizjūru 
zemēm un teritorijām 
(papildu informācijai 
skatīt sadaļu “Kas vēl 
būtu jāzina par šo 
darbību”). 

Faktiskās 
izmaksas  

 
Finanšu garantijas izmaksas: 
75% no attiecināmajām 
izmaksām. 
 
Augsti ceļa izdevumi: ne 
vairāk kā 80 % no 
attiecināmajām izmaksām. 
 
Citas izmaksas: 100 % no 
attiecināmajām izmaksām. 

 

Nosacījums: finansiālā 
atbalsta pieprasījumam, lai 
segtu izņēmuma izmaksas, 
jābūt pamatotam pieteikuma 
veidlapā  

 
 

C) JAUNATNES DARBINIEKU MOBILITĀTE  

Attiecināmās izmaksas 
Finansēšanas 
mehānisms 

Summa 
Piešķiršanas 
noteikums 

Ceļa izdevumi 

Ieguldījums dalībnieku, 
tostarp pavadošo 
personu, ceļa izmaksu 
segšanā, skaitot 
attālumu no viņu 
izcelsmes vietas līdz 
pasākuma norises 
vietai un atpakaļ 

Vienības 
izmaksas 

Ceļa attālumam no 10 km līdz 
99 km:  
EUR 20 vienam dalībniekam 

Pamatojoties uz ceļa 
attālumu vienam 
dalībniekam. Ceļa 
attālums jāaprēķina, 
izmantojot Eiropas 
Komisijas atbalstīto 
attāluma kalkulatoru26. 
Pieteikuma 
iesniedzējam ir 
jānorāda ceļa attālums 
vienvirziena 
braucienam, lai 
aprēķinātu ES dotāciju, 

Ceļa attālumam no 100 km līdz 
499 km:  

EUR 180 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam no 500 km līdz 
1999 km:  

EUR 275 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam no 2000 km līdz 
2999 km:  

EUR 360 vienam dalībniekam 

                                                            
26

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Ceļa attālumam no 3000 km līdz 
3999 km:  

EUR 530 vienam dalībniekam 

ar kuru tiks nosegti ceļa 
izdevumi braucienam 
abos virzienos27.  
 Ceļa attālumam no 4000 km līdz 

7999 km:  

EUR 820 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam 8000 km un vairāk:  

EUR 1300 vienam dalībniekam 

Piemaksa augstu 
iekšzemes ceļa 
izdevumu 
segšanai 

Papildu atbalsts:  

 ceļam abos 
virzienos, lai 
nonāktu galvenajā 
transporta 
centrā/lidostā un 
(vai) 
vilcienu/autobusu 
stacijā izcelsmes 
valstī  

un/vai 

 ceļam abos 
virzienos, lai 
nonāktu attālā 
galīgajā galamērķī 
(no galvenā 
transporta 
centra/lidostas un 
(vai) 
vilcienu/autobusu 
stacijas) saņēmējā 
valstī 

 

Vienības 
izmaksas 

Iekšzemes ceļa izdevumiem, kas 
pārsniedz EUR 225:  

EUR 180 vienam dalībniekam 
(ietverot pavadošās personas) 
ceļam abos virzienos28 

Tādu augstu iekšzemes 
ceļa izdevumu 
segšanai, kas pārsniedz 
EUR 225 (ceļam abos 
virzienos), un ar 
nosacījumu, ka šie 
izdevumi ir vajadzīgi un 
pieteikuma veidlapā 
pienācīgi pamatoti  

Organizatoriskais 
atbalsts 

Izmaksas, kas tieši 
saistītas ar mobilitātes 
pasākumu īstenošanu  

Vienības 
izmaksas 

A5.4 vienai pasākuma dienai 

vienam dalībniekam29. 
Ne vairāk kā EUR 1100 vienam 
dalībniekam30.  

Pamatojoties uz 
uzturēšanās ilgumu 
vienam dalībniekam 
(vajadzības gadījumā 
iekļauj arī vienu ceļā 
pavadītu dienu pirms 
pasākuma un vienu 
ceļā pavadītu dienu pēc 
pasākuma) 

                                                            
27

 Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs a) aprēķina attālumu no Madrides līdz 

Romai (1365,28 km), b) izvēlas attiecīgo ceļa attāluma diapazonu (no 500 līdz 1999 km) un c) aprēķina ES dotāciju, kas tiks izmantota kā ieguldījums dalībnieka 
ceļa izdevumu segšanā par braucienu no Madrides līdz Romai un atpakaļ (275 EUR). 
28 Ja tas ir pienācīgi pamatots pieteikuma veidlapā, dalībniekam var būt tiesības saņemt divas piemaksas augstu iekšzemes ceļa izdevumu segšanai, lai 

piedalītos vienā un tajā pašā mobilitātes darbībā, proti, vienu, lai nonāktu galvenajā transporta centrā/lidostā un/vai vilcienu/autobusu stacijā izcelsmes valstī, 
un otru, lai nonāktu attālā galīgajā galamērķī saņēmējā valstī.  

29 Ieskaitot pasniedzējus, veicinātājus un pavadošās personas. 
30

 Ieskaitot pasniedzējus, veicinātājus un pavadošās personas.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Atbalsts īpašām 
vajadzībām 

Papildu izmaksas, kas 
tieši saistītas ar 
dalībniekiem, kuriem ir 
invaliditāte, un 
pavadošajām 
personām (ieskaitot 
ceļa un uzturēšanās 
izdevumus, ja tie ir 
pamatoti un kamēr 
vien dotācija šiem 
dalībniekiem netiek 
pieprasīta no budžeta 
kategorijām “Ceļa 
izdevumi” un 
“Organizatoriskais 
atbalsts”)  

Faktiskās 
izmaksas  

100 % no attiecināmajām 
izmaksām. 

Nosacījums: finansiālā 
atbalsta 
pieprasījumam, lai 
segtu īpašo vajadzību 
atbalsta izmaksas un 
izņēmuma izmaksas, 
jābūt pamatotam 
pieteikuma veidlapā 

Izņēmuma 
izmaksas 

Vīzas un ar vīzu 
saistītās izmaksas, 
uzturēšanās atļaujas, 
vakcinācija. 

Izmaksas, kas rodas 
saistībā ar finanšu 
garantijas 
nodrošināšanu, ja to 
prasa valsts aģentūra. 

Augsti ceļa izdevumi 
dalībniekiem no/uz 
visattālākajiem 
reģioniem un aizjūru 
zemēm un teritorijām 
(papildu informācijai 
skatīt sadaļu “Kas vēl 
būtu jāzina par šo 
darbību”). 

Faktiskās 
izmaksas  

Finanšu garantijas izmaksas: 75% 
no attiecināmajām izmaksām. 
Augsti ceļa izdevumi: ne vairāk kā 
80 % no attiecināmajām izmaksām. 
Citas izmaksas: 100 % no 
attiecināmajām izmaksām. 
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D) STRATĒĢISKS EVS  

Attiecināmās izmaksas 
Finansēšanas 
mehānisms 

Summa Piešķiršanas noteikums 

Ceļa izdevumi 

Ieguldījums dalībnieku, 
tostarp pavadošo 
personu, ceļa izmaksu 
segšanā, skaitot 
attālumu no viņu 
izcelsmes vietas līdz 
pasākuma norises 
vietai un atpakaļ  

 

Ja piemērojams, 
ieskaitot ceļa 
izdevumus, kas saistīti 
ar iespējamu 
iepriekšējas plānošanas 
apmeklējumu 

Vienības 
izmaksas 

Ceļa attālumam no 10 km līdz 
99 km:  
EUR 20 vienam dalībniekam 

Pamatojoties uz ceļa 
attālumu vienam 
dalībniekam. Ceļa attālums 
jāaprēķina, izmantojot 
Eiropas Komisijas atbalstīto 
attāluma kalkulatoru31. 
Pieteikuma iesniedzējam ir 
jānorāda ceļa attālums 
vienvirziena braucienam, lai 
aprēķinātu ES dotāciju, ar 
kuru tiks nosegti ceļa 
izdevumi braucienam abos 
virzienos32.  
 

Ceļa attālumam no 100 km 
līdz 499 km:  

EUR 180 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam no 500 km 
līdz 1999 km:  

EUR 275 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam no 2000 km 
līdz 2999 km:  

EUR 360 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam no 3000 km 
līdz 3999 km:  

EUR 530 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam no 4000 km 
līdz 7999 km:  

EUR 820 vienam dalībniekam 

Ceļa attālumam 8000 km un 
vairāk:  

EUR 1300 vienam 
dalībniekam 

Piemaksa augstu 
iekšzemes ceļa 
izdevumu 
segšanai 

Papildu atbalsts:  

 ceļam abos 
virzienos, lai 
nonāktu galvenajā 
transporta 
centrā/lidostā un 
(vai) 
vilcienu/autobusu 
stacijā izcelsmes 
valstī  

un/vai 

 ceļam abos 
virzienos, lai 
nonāktu attālā 
galīgajā galamērķī 
(no galvenā 
transporta 
centra/lidostas un 
(vai) 
vilcienu/autobusu 
stacijas) saņēmējā 
valstī 

 

Vienības 
izmaksas 

Iekšzemes ceļa izdevumiem, 
kas pārsniedz EUR 225:  

EUR 180 vienam dalībniekam 
(ietverot pavadošās 
personas) ceļam abos 
virzienos33 

Tādu augstu iekšzemes ceļa 
izdevumu segšanai, kas 
pārsniedz EUR 225 (ceļam 
abos virzienos), un ar 
nosacījumu, ka šie izdevumi ir 
vajadzīgi un pieteikuma 
veidlapā pienācīgi pamatoti  

                                                            
31

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. 
32

 Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs a) aprēķina attālumu no Madrides līdz 

Romai (1365,28 km), b) izvēlas attiecīgo ceļa attāluma diapazonu (no 500 līdz 1999 km) un c) aprēķina ES dotāciju, kas tiks izmantota kā ieguldījums dalībnieka 
ceļa izdevumu segšanā par braucienu no Madrides līdz Romai un atpakaļ (275 EUR). 
33 Ja tas ir pienācīgi pamatots pieteikuma veidlapā, dalībniekam var būt tiesības saņemt divas piemaksas augstu iekšzemes ceļa izdevumu segšanai, lai 

piedalītos vienā un tajā pašā mobilitātes darbībā, proti, vienu, lai nonāktu galvenajā transporta centrā/lidostā un/vai vilcienu/autobusu stacijā izcelsmes valstī, 
un otru, lai nonāktu attālā galīgajā galamērķī saņēmējā valstī.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Organizatoriskais 
atbalsts 

Izmaksas, kas tieši 
saistītas ar mobilitātes 
pasākumu īstenošanu  

Vienības 
izmaksas 

 

A5.2 dienā vienam 

brīvprātīgajam34 
 

Pamatojoties uz uzturēšanās 
ilgumu vienam dalībniekam 
(vajadzības gadījumā iekļauj 
arī vienu ceļā pavadītu dienu 
pirms pasākuma un vienu 
ceļā pavadītu dienu pēc 
pasākuma) 

Individuālais 
atbalsts  

“Kabatas nauda” 
brīvprātīgajam 
personīgo papildu 
izdevumu segšanai  

Vienības 
izmaksas 

 

A5.3 dienā vienam 

brīvprātīgajam 
 

Pamatojoties uz uzturēšanās 
ilgumu vienam dalībniekam 
(vajadzības gadījumā iekļauj 
arī vienu ceļā pavadītu dienu 
pirms pasākuma un vienu 
ceļā pavadītu dienu pēc 
pasākuma) 

Lingvistiskais 
atbalsts 

Izmaksas, kas saistītas 
ar dalībniekiem 
piedāvāto atbalstu 
pirms došanās prom vai 
pasākuma laikā, lai 
uzlabotu tās valodas 
zināšanas, kuru viņi 
lietos, lai veiktu savus 
brīvprātīgā darba 
uzdevumus  

Vienības 
izmaksas 

Tikai pasākumiem, kas ilgst 
2–12 mēnešus: 
EUR 150 vienam dalībniekam, 
kuram vajadzīgs lingvistiskais 
atbalsts 

Nosacījums: dalībniekiem 
atbalsts jāpieprasa pasākuma 
norises valodā, pamatojoties 
uz dalībnieku vajadzību apgūt 
valodas, ko nepiedāvā 
"Erasmus+" tiešsaistes 
valodas atbalsts (OLS)  

Atbalsts īpašām 
vajadzībām 

Pavadošo personu 
uzturēšanās izmaksas 
un ceļa izdevumi, ja tie 
ir pamatoti un kamēr 
vien dotācija nav 
pieprasīta no budžeta 
kategorijas “Ceļa 
izdevumi”. Papildu 
izmaksas, kas tieši 
saistītas ar 
dalībniekiem, kuriem ir 
invaliditāte (ieskaitot 
ceļa un uzturēšanās 
izdevumus, ja tie ir 
pamatoti un kamēr 
vien dotācija šiem 
dalībniekiem nav 
pieprasīta no budžeta 
kategorijām “Ceļa 
izdevumi” un 
“Organizatoriskais 
atbalsts”).  

Faktiskās 
izmaksas  

100 % no attiecināmajām 
izmaksām. 

Nosacījums: finansiālā 
atbalsta pieprasījumam, lai 
segtu īpašo vajadzību atbalsta 
izmaksas, jābūt pamatotam 
pieteikuma veidlapā  

                                                            
34 Ieskaitot personas, kas pavada EVS brīvprātīgos, kuriem ir mazāk iespēju. 
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B daļa. Mobilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

Izņēmuma 
izmaksas 

Vīzas un ar vīzu 
saistītās izmaksas, 
uzturēšanās atļaujas, 
vakcinācija.  

Izmaksas, kas rodas, 
atbalstot to jauniešu 
piedalīšanos, kuriem ir 
mazāk iespēju (ar 
vienādiem 
nosacījumiem, kādi ir 
citiem dalībniekiem), 
tai skaistā izmaksas, kas 
saistītas ar dalībnieku 
pastiprinātu 
darbaudzināšanu un 
īpašu sagatavošanu 
(neskaitot dalībnieku 
un viņu pavadošo 
personu ceļa un 
organizatoriskā atbalsta 
izdevumus).  

Izmaksas, kas saistītas 
ar dalībnieku 
izmitināšanu 
iepriekšējas plānošanas 
apmeklējuma laikā.  

Izmaksas, kas rodas 
saistībā ar finanšu 
garantijas 
nodrošināšanu, ja to 
prasa valsts aģentūra 

Augsti ceļa izdevumi 
dalībniekiem no/uz 
visattālākajiem 
reģioniem un aizjūru 
zemēm un teritorijām 
(papildu informācijai 
skatīt sadaļu “Kas vēl 
būtu jāzina par šo 
darbību”). 

Faktiskās 
izmaksas  

 
Finanšu garantijas izmaksas: 
75% no attiecināmajām 
izmaksām. 
 
Augsti ceļa izdevumi: ne 
vairāk kā 80 % no 
attiecināmajām izmaksām. 
 
Citas izmaksas: 100 % no 
attiecināmajām izmaksām. 

 

Nosacījums: finansiālā 
atbalsta pieprasījumam, lai 
segtu izņēmuma izmaksas, 
jābūt pamatotam pieteikuma 
veidlapā  
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B daļa. Mobilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

Papildpasākumu 
izmaksas 

Izmaksas, kas tieši 
saistītas ar projekta 
papildpasākumu 
īstenošanu.  

 

Netiešās izmaksas:  

vienotas likmes summa, 
kas nepārsniedz 7 % no 
papildpasākumu projektu 
attiecināmajām tiešajām 
izmaksām, ir attiecināma 
kā netiešās izmaksas, 
kuras vienlaikus ir arī 
dotācijas saņēmēja 
vispārējās 
administratīvās izmaksas, 
ko var uzskatīt par 
sedzamām no 
papildpasākumiem 
projektiem (piemēram, 
elektroenerģijas vai 
interneta rēķini, telpu 
izmaksas, pastāvīgā 
personāla izmaksas u. c.) 

Faktiskās 
izmaksas  

Līdz 80% no attiecināmajām 
izmaksām 

Nosacījums: finansiālā atbalsta 
pieprasījumam jābūt 
pamatotam pieteikuma 
veidlapā saistībā ar plānotajiem 
pasākumiem 

 

E) ORGANIZATORISKAIS ATBALSTS  

Summas ir atkarīgas no valsts, kurā notiek mobilitātes pasākums. Projektiem, kurus iesniedz publiska iestāde reģionālā vai 
valsts līmenī, reģionu apvienība, Eiropas teritoriālās sadarbības grupa, peļņas organizācija, kas aktīvi darbojas korporatīvās 
sociālās atbildības jomā, turpmāk norādītās summas ir par 50 % mazākas. 
 

 
 Jauniešu apmaiņa 

(eiro dienā) 

 
Eiropas Brīvprātīgo 

dienests 
(eiro dienā) 

 

Jaunatnes 
darbinieku 
mobilitāte 

(eiro dienā)  

 A5.1 A5.2 A5.4 

Beļģija 37 20 65 

Bulgārija 32 17 53 

Čehijas Republika 32 17 54 

Dānija 40 21 72 

Vācija 33 18 58 

Igaunija 33 18 56 

Īrija 39 21 74 

Grieķija 38 21 71 

Spānija 34 18 61 

Francija 37 19 66 

Horvātija 35 19 62 

Itālija 39 21 66 

Kipra 32 21 58 

Latvija 34 19 59 

Lietuva 34 18 58 

Luksemburga 36 21 66 

Ungārija 33 17 55 
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B daļa. Mobilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

Malta 37 20 65 

Nīderlande 39 21 69 

Austrija 39 18 61 

Polija 34 18 59 

Portugāle 37 20 65 

Rumānija 32 17 54 

Slovēnija 34 20 60 

Slovākija 35 19 60 

Somija 39 21 71 

Zviedrija 39 21 70 

Apvienotā Karaliste 40 21 76 

bijusī Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republika 

28 15 45 

Islande 39 21 71 

Lihtenšteina 39 21 74 

Norvēģija 40 21 74 

Turcija 32 17 54 

Partnervalsts 29 15 48 
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B daļa. Mobilitātes projekts jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 

F) INDIVIDUĀLAIS ATBALSTS  

Summas ir atkarīgas no valsts, kurā notiek mobilitātes pasākums.  

 

  
Eiropas Brīvprātīgo dienests 

(eiro dienā) 
 

 

 A5.3 

Beļģija 4 

Bulgārija 3 

Čehijas Republika 4 

Dānija 5 

Vācija 4 

Igaunija 3 

Īrija 5 

Grieķija 4 

Spānija 4 

Francija 5 

Horvātija 4 

Itālija 4 

Kipra 4 

Latvija 3 

Lietuva 3 

Luksemburga 4 

Ungārija 4 

Malta 4 

Nīderlande 4 

Austrija 4 

Polija 3 

Portugāle 4 

Rumānija 2 

Slovēnija 3 

Slovākija 4 

Somija 4 

Zviedrija 4 

Apvienotā Karaliste 5 

bijusī Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republika 

2 

Islande 5 

Lihtenšteina 5 

Norvēģija 5 

Turcija 3 

Partnervalsts 2 
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282. lappuse  

e. EVS BRĪVPRĀTĪGO DALĪBAS NOSACĪJUMI  

ATLASE 

Brīvprātīgo atlasi var veikt jebkura no projektā iesaistītajām organizācijām (parasti šo uzdevumu veic nosūtītāja vai 
koordinētāja organizācija).   
 
Eiropas Brīvprātīgo dienests ir pieejams visiem jauniešiem, tostarp personām, kurām ir mazāk iespēju. Brīvprātīgie jāizvēlas 
taisnīgi, pārredzami un objektīvi, neatkarīgi no viņu etniskās piederības, reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas, 
politiskajiem uzskatiem u. c. apsvērumiem. Nevajadzētu pieprasīt iepriekšējas kvalifikācijas, izglītības līmeni, īpašu pieredzi 
vai valodas zināšanas. Varētu sagatavot detalizētāku brīvprātīgā aprakstu, ja tas ir pamatoti, ņemot vērā EVS pasākumā 
veicamos uzdevumus vai projekta kontekstu.  
 
Lai sekmētu ilgtermiņa EVS brīvprātīgo atlasi mobilitātēm EVS pasākumiem, kas ietilpst Eiropas Solidaritātes korpusa 
darbības jomā (piemēram, mobilitātes pasākumi, kas ilgst 2 līdz 12 mēnešus un notiek programmas valstī), EVS akreditētās 
organizācijas tiek stingri mudinātas atlasīt brīvprātīgos Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē, kur savus profilus reģistrē 
jaunieši, kas vēlas iesaistīties brīvprātīgo darba pasākumos. Atlases procesam vienmēr jābūt saskaņā ar Eiropas Brīvprātīgo 
dienesta un Eiropas Solidaritātes korpusa principiem un kvalitātes standartiem. 

LĪGUMS AR BRĪVPRĀTĪGO 

Pirms došanās prom katram EVS brīvprātīgajam jāparaksta brīvprātīgā darba līgums ar nosūtītāju organizāciju un saņēmēju 
organizāciju. Minētajā līgumā nosaka viņa veicamos uzdevumus EVS laikā un mācību rezultātus, ko iecerēts sasniegt. Līguma 
ietvaros EVS brīvprātīgais saņems EVS infopaketi, kurā būs ietverta informācija par to, ko gaidīt no EVS, kā izmantot 
Youthpass un kā saņemt sertifikātu pasākuma beigās. Tomēr šāds līgums ir tikai iekšējs dokuments, ko noslēdz starp 
partneriem un brīvprātīgajiem; valsts aģentūra to nepieprasīs. 
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CITAS IZMAIŅAS PROGRAMMAS VADLĪNIJĀS  

1. Mobilitātes projekts augstākās izglītības studentiem un personālam  

34. lappuse 

20. zemsvītras piezīme: Stažēšanās pasākumi starp programmas valstīm un partnervalstīm (ne piešķirot "Erasmus+" 

finansējumu, ne kā “nulles stipendijas” studentiem no ES līdzekļiem) nav paredzēti 2016. gadā 2017. gadā.  

37. lappuse 

24. zemsvītras piezīmē minētā tīmekļa vietne: ec.europa.eu/institutions/index_en.htm būtu jāaizstāj ar:  
 

http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en. 

 

2. Kādi ir finansējuma noteikumi? 

43. lappuse 

Pieteikuma veidlapā augstākās izglītības studentu un personāla mobilitātes projektu pieteikumu iesniedzējiem jāsniedz 

šāda informācija: 

 to studentu un personāla locekļu skaits, kuri plāno piedalīties mobilitātes pasākumos; 

 plānoto mobilitātes pasākumu kopējais ilgums vienam dalībniekam; 

 iepriekšējos divos gados īstenoto mobilitātes pasākumu skaits un kopējais ilgums (studentiem un personālam). 

Pamatojoties uz minēto, programmas valsts aģentūras piešķirs dotāciju pieteikumu iesniedzējiem, lai atbalstītu noteikta 

skaita mobilitātes pasākumus līdz maksimālajam pieteikuma iesniedzēja pieprasītajam skaitam. 

 
 

3. Organizatoriskā atbalsta dotācija saņēmējam (augstākās izglītības iestādēm vai 

konsorcijiem) 

44. lappuse 

Augstākās izglītības iestādes gan programmas valstīs, gan partnervalstīs apņemas ievērot visus hartas principus, lai 
nodrošinātu augstu mobilitātes kvalitāti, tostarp šādus:  “nodrošināt, ka nosūtītie mobilitātes dalībnieki ir labi sagatavoti 
mobilitātei un ir sasnieguši vajadzīgo valodu zināšanu līmeni” un “sniegt atbilstošu lingvistisko atbalstu saņemtajiem 
mobilitātes dalībniekiem”. Var izmantot priekšrocības, ko sniedz iestāžu esošais nodrošinājums valodu apmācībai. Tām 
AII, kas varēs nodrošināt studentu un personāla mobilitāti augstā kvalitātē un lingvistisko atbalstu par zemākām 
izmaksām (vai pateicoties finansējumam no citiem avotiem, izņemot ES finansējumu), būs iespēja pārskaitīt daļu 50 % no 
organizatoriskā atbalsta dotācijas, lai finansētu vēl vairāk mobilitātes pasākumu. Tādā gadījumā pielāgojamības līmenis 
būs noteikts dotācijas nolīgumā.  

 

4. C) Dotācijas atbalsts personāla mobilitātei 

48. lpp. (ērtības labad nākamajā lappusē ir sniegta pilnīga tabula) 
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Ceļa attālumam no 10 km līdz 99 km:  
a) ja personāla mobilitāte īstenota starp programmas valstīm: EUR 20 vienam dalībniekam; 
b) ja personāla mobilitāte īstenota starp programmas valstīm un partnervalstīm: EUR 0 vienam dalībniekam. 
 
Ceļa attālumam 8000 km un vairāk: 
a)  ja personāla mobilitāte īstenota starp programmas valstīm: EUR 1300 vienam dalībniekam; 
b)  ja personāla mobilitāte īstenota starp programmas valstīm un partnervalstīm: EUR 1100 vienam dalībniekam. 

C) DOTĀCIJAS ATBALSTS PERSONĀLA MOBILITĀTEI 

Personāla locekļi saņems ES dotāciju kā ieguldījumu to ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanā, kuri viņiem radīsies 
mobilitātes periodā ārvalstīs. 
 

Attiecināmās izmaksas 
Finansēšanas 
mehānisms 

Summa 
Piešķiršanas 
noteikums 

Ceļa 
izdevumi 

Ieguldījums dalībnieku 
ceļa izmaksu segšanā, 
skaitot attālumu no viņu 
izcelsmes vietas līdz 
pasākuma norises vietai 
un atpakaļ 

Vienības 
izmaksas 

Ceļa attālumam no 10 km līdz 99 km:  

a)  ja personāla mobilitāte 
īstenota starp programmas valstīm: EUR 
20 vienam dalībniekam; 

b)  ja personāla mobilitāte 
īstenota starp programmas valstīm un 
partnervalstīm: EUR 0 vienam 
dalībniekam. 

Pamatojoties uz 
ceļa attālumu 
vienam dalībniekam 
Ceļa attālums 
jāaprēķina, 
izmantojot Eiropas 
Komisijas atbalstīto 
attāluma 
kalkulatoru35.  
Pieteikuma 
iesniedzējam ir 
jānorāda ceļa 
attālums 
vienvirziena 
braucienam, lai 
aprēķinātu ES 
dotāciju, ar kuru 
tiks nosegti ceļa 
izdevumi 
braucienam abos 
virzienos36. 
 

Ceļa attālumam no 100 līdz 499 km:  

EUR 180 vienam dalībniekam. 

Ceļa attālumam no 500 līdz 1999 km:  

EUR 275 vienam dalībniekam. 

Ceļa attālumam no 2000 līdz 2999 km:  

EUR 360 vienam dalībniekam. 

Ceļa attālumam no 3000 līdz 3999 km:  

EUR 530 vienam dalībniekam. 

Ceļa attālumam no 4000 līdz 7999 km:  

EUR 820 vienam dalībniekam. 

Ceļa attālumam 8000 km un vairāk:  

a)  ja personāla mobilitāte 
īstenota starp programmas valstīm: EUR 
1300 vienam dalībniekam; 

b)  ja personāla mobilitāte 
īstenota starp programmas valstīm un 
partnervalstīm: EUR 1100 vienam 
dalībniekam. 

 

5. Papildu stipendijas studentiem no pasaules mērķreģioniem 

115. lappuse 

EMKMG, kuru finansējums ir pieteikts, var visā maģistrantūras laikā (trīs uzņemšanas kārtas) saņemt līdz 24 papildu 
studenta stipendijām. Šīs papildu stipendijas piedāvā, lai reaģētu uz ES ārpolitikas prioritātēm attiecībā uz augstāko 
izglītību un lai ņemtu vērā attiecīgo partnervalstu ekonomikas un sociālās attīstības dažādos līmeņus. Stipendijas ir 
jāpiešķir studentiem, kas nāk no deviņiem astoņiem dažādiem reģioniem, kā minēts turpmāk: 

                                                            
 

 



 

33 

 

6. Piešķirto līdzekļu nesummēšana 

251. lappuse 

Katrs projekts, ko finansē ES, ir tiesīgs saņemt tikai vienu dotāciju no ES budžeta jebkuram vienam dotācijas saņēmējam. 
Nekādos apstākļos vienas un tās pašas izmaksas nefinansē divreiz no Savienības budžeta. 
Lai izvairītos no divkāršās finansēšanas riska, pieteikuma iesniedzējam attiecīgajā pieteikuma veidlapas sadaļā jānorāda 
avots un summa jebkuram citam finansējumam, ko viņš saņēmis vai kam pieteicies attiecīgā gada laikā vai nu tam pašam 
projektam, vai jebkuram citam projektam, ieskaitot darbības dotācijas. 
 
Identiskiem vai ļoti līdzīgiem pieteikumiem, ko iesniedz viens un tas pats pieteikuma iesniedzējs vai citi viena un tā paša 
konsorcija partneri, veiks īpašu novērtējumu, lai izslēgtu divkāršās finansēšanas risku. 
 
Attiecībā uz decentralizētām rīcībām, ko pārvalda "Erasmus+" valsts aģentūras, visi pieteikumi, ko viens un tas pats 
pieteikuma iesniedzējs vai konsorcijs būs iesniedzis divas vai vairākas reizes vienai un tai pašai aģentūrai vai dažādām 
aģentūrām, finansējumu var piešķirt tikai vienu reizi tiks noraidīti. Ja tādu pašu vai ļoti līdzīgu pieteikumu iesniegs kāds 
cits pieteikuma iesniedzējs vai konsorcijs, pieteikumu ļoti rūpīgi pārbaudīs un to var noraidīt ar tādu pašu pamatojumu. 
 

 

7. Projektu dzīves cikla termiņi un maksājumu kārtība 

258. lappuse 

PD1 — Augstākās 
izglītības studentu 

un personāla 
mobilitāte  

4 mēneši pēc 
iesniegšanas 

termiņa 

4 mēneši pēc 
iesniegšanas 

termiņa 

60 kalendāro dienu 
laikā no dienas, kad 

VA saņēmusi 
nobeiguma 
ziņojumu 

2 NĒ JĀ 

Priekšfin.: 80 %–
20 % 

Atlikums: 0 % 

PD2 — 
Stratēģiskās 

partnerības, kas 
ilgst līdz diviem 

gadiem 

4 mēneši pēc 
iesniegšanas 

termiņa 

5 mēneši pēc 
iesniegšanas 

termiņa 

60 kalendāro dienu 
laikā no dienas, kad 

VA saņēmusi 
nobeiguma 
ziņojumu 

1 JĀ NĒ 
PRIEKŠFIN.: 80 % 

ATLIKUMS: 20 % 

 

8. ECVET 

19., 271., 274., 325., lpp. 

Šajās lappusēs minētā ECVET tīmekļa vietne: http://www.ecvet-team.eu/ būtu jāaizstāj ar:  
 
http://www.ecvet-secretariat.eu. 
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