
Starptautiskās jauniešu iniciatīvas

Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā 
sniedz iespēju īstenot starptautiskās jauniešu iniciatī-
vas. Šo projektu mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti, 
uzņēmīgumu un radošumu. Idejas autori un īstenotāji 
ir paši jaunieši. Tie ir starptautiski projekti. Katra 
projektā iesaistītā jauniešu grupa savā valstī veic 
projektā plānotās aktivitātes.

Eiropas Savienības izglītības,
apmācības, jaunatnes un
sporta programma

2014-2020

Maini dzīvi,
domā plašāk!

Valsts aģentūra “Erasmus+: Jaunatne darbībā”
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Tālr.: 67358065, fakss: 67358060

E-pasts: info@jaunatne.gov.lv, www.jaunatne.gov.lv

Kontaktinformācija:

REZULTĀTI UN IETEKME:

JAUNIEŠU INICIATĪVAS PROJEKTU IETVAROS IESPĒJAMS:

Tiek iegūtas un 
attīstītas jaunas 

kompetences

Tiek veicinātas jauniešu 
uzņēmējdarbības 

prasmes

Tiek risināti jauniešiem 
aktuāli vietēja un plašāka 

mēroga jautājumi un 
sekmēta jauniešu 

aktivitāte

Attīstīt jauniešu 
biedrības, klubus, 

asociācijas, sociālos 
uzņēmumus

Veikt mākslas un 
kultūras aktivitātes

Organizēt aktivitātes, kas veicina 
jauniešu iesaistīšanos kāda 
vietēja vai plašāka mēroga 

jautājuma risināšanā



Projekta sagatavošana.
Projektā iesaistīto valstu jauniešu organizācijas kopīgi sagatavo projekta 
iesniegumu. Starptautiskā sadarbība jauniešu iniciatīvas projektos ir 
balstīta uz līdzīgām interesēm vai vajadzībām un sekmē jauniešu 
pieredzes apmaiņu un mācīšanos vienam no otra.

Sīkāka informācija: http://www.jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/strategiskas-partneribas-projekti-jaunatnes-joma
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Projekta rezultātu izplatīšana un izvērtēšana.
Starp iesaistītajiem dalībniekiem un organizācijām paredzēti pasākumi,
lai izvērtētu projekta kvalitāti un mācīšanās rezultātus.
Tiek īstenoti pasākumi, lai veicinātu projekta ietekmi sabiedrībā: gan 
vietējā, gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Notiek mērķtiecīga rezultātu
izplatīšana visās projekta iesaistīto partnerorganizāciju valstīs, apzinot
vietu, laiku un mērķgrupu, kam rezultāti tiks izplatīti, kā arī nodrošinot
rezultātu ilgtspēju.

Projekta aktivitāšu īstenošana.
Ir skaidrs pienākumu un atbildības sadalījums starp organizācijām un
dalībniekiem. Notiek sadarbība un komunikācija starp partneriem.
Tiek risināti praktiskie un loģistikas jautājumi.

Projekta atskaites sagatavošana un iesniegšana.
Organizācijas sagatavo projekta gala atskaiti atbilstoši programmas
prasībām.
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Projekta iesniegšana.
Projekts tiek iesniegts tiešsaistē līdz noteiktajam termiņam, izmantojot
Stratēģiskās partnerību projektu veidlapu.

Projekta izvērtēšana un līguma parakstīšana.
Projekts tiek izvērtēts un apstiprināts. Tiek parakstīts līgums un pārskaitīts
projekta īstenošanai nepieciešamais priekšfinansējums.
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Projekta atskaites izskatīšana un atlikuma maksājums.
60 dienu laikā pēc gala atskaites iesniegšanas saņemšanas aģentūra to 
izskata, apstiprina un veic atlikuma maksājumu.

No idejas līdz rezultātam

Projekta uzsākšana.
Ir skaidrs pienākumu un atbildības sadalījums starp organizācijām un 
dalībniekiem. Ir veikta dalībnieku atlase un sagatavošana. Notiek 
sadarbība un komunikācija starp partneriem. Tiek risināti praktiskie un 
loģistikas jautājumi.


