
ES programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” aktualitātes 

2017. gadā

Rasa Lazdiņa
Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja



Darba kārtība

10:00 – 10:30 – reģistrācija, kafijas pauze

10:30 – 11:30 – programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” iespējas, programmas 
jaunumi un būtiskākās izmaiņas 2017. gadā

11:50 – 14:00 – dalība darba grupās

14:00 – 15:00 – pusdienas

15:00 – 16:00 – individuālas konsultācijas
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Reģionālais pārklājums
2014.-2016.gads
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“Erasmus+: Jaunatne darbībā”
projektu veidi

1. pamatdarbība 2. pamatdarbība 3. pamatdarbība

Jauniešu 
apmaiņas 
projekti 

Eiropas 
Brīvprātīgais 
darbs

Jaunatnes 
darbinieku 
mobilitātes 
projekti

Stratēģiskās 
partnerības 
projekti

-Stratēģiskās 

partnerības labas 

pieredzes apmaiņas 

atbalstam (t.sk., 

Starptautiskas 

jauniešu iniciatīvas)

-Stratēģiskās 

partnerības inovāciju 

atbalstam

Jauniešu un 
jaunatnes 
politikas 
veidotāju 
tikšanās projekti 
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Svarīgi fakti par 2017. gadu

-pieaudzis programmai “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” pieejamais finansējums  - 3 571 846 eiro

-jauns projektu veids “Stratēģiskie EBD projekti”

-jauna iniciatīva “Eiropas Solidaritātes korpuss”

-izmaiņas finansēšanas noteikumos

-izmaiņas iesniegšanas termiņos
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Iesniegšanas termiņi 2017.gadā

- Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam -
26. aprīlis

- Stratēģiskās partnerības labas pieredzes   
apmaiņas atbalstam (t.sk., Starptautiskās 
jauniešu iniciatīvas) - 2. februāris un 4. 
oktobris

- Stratēģiskie EBD projekti – 26. aprīlis

- Pārējie projekti - 2. februāris, 26. aprīlis

un 4. oktobris
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Pieejamais finansējums 1. 
projektu konkursā

1.pamatdarbība (Jauniešu apmaiņas 
projektiem, Eiropas Brīvprātīgā darba 
projektiem, Jaunatnes darbinieku mobilitātes 
projektiem) 768 903,30 eiro

2. pamatdarbība (Stratēģiskās partnerības 
projekti jaunatnes jomā) 97 979,87 eiro

3. pamatdarbība (Strukturētais dialogs: 
jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju 
tikšanās projektiem) 35 969,34 eiro
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2017. gada prioritātes 2. 
pamatdarbības projektos

Kvalitatīva jaunatnes darba veicināšana, tostarp:

-jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana

-jaunu, efektīvu metožu izstrāde jaunatnes darbā

-jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un 
nodarbinātība

-starpnozaru sadarbība jaunatnes darbā

-saiknes stiprināšana starp politiku, pētniecību un praksi

-zināšanu uzlabošana par jaunatnes situāciju un politiku 
jaunatnes jomā
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2017. gada prioritātes 
1.pamatdarbības projektos

- 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

- 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
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Izmaiņas Programmas vadlīnijās

- palielinātas ceļa izmaksu likmes Jauniešu apmaiņās un 
3. pamatdarbības projektos;

- ieviesta jauna ceļa izmaksu likme Jaunatnes 
darbinieku mobilitātes projektos attālumam no 10 – 99 km;

- ieviesta jauna ceļa izmaksu likme, ko varēs izmantot 
gadījumos, ja ceļošanas izmaksas vienas valsts ietvaros (uz 
lidostu vai no lidostas) pārsniegs 225 euro;

- EBD projektos (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa) 
organizatoriskajam atbalstam un individuālajam atbalstam 
turpmāk tiks piemērota dienas likme (attiecīgi 19 
euro/dienā un 3 euro/dienā).

1
0



Izmaiņas Programmas vadlīnijās

- EBD īstermiņa projektos IPV var piedalīties 1 dalībnieks 
no nosūtītājorganizācijas, taču dalībnieku skaitu var 
palielināt ar nosacījumu, ka visi papildu dalībnieki ir 
brīvprātīgie ar ierobežotām iespējām, kas piedalīsies 
aktivitātē

- EBD īstermiņa projektos, kuros iesaistīti jaunieši ar 
ierobežotām iespējām organizācijas var organizēt 
iebraukšanas apmācību, izmaksas sedzot no ārkārtas 
izmaksu pozīcijas

- Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos turpmāk 
apmācību vadītāji varēs nepārstāvēt projektā iesaistītās 
partnerorganizācijas
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Stratēģiskie EBD projekti

-EBD kā instruments, lai stratēģiski 
risinātu kādu problēmu saskaņā ar 
programmas “Erasmus+” prioritātēm, 
tādējādi nodrošinot sistemātisku ietekmi 
vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmenī

-finansējums tiks piešķirts akreditētām EBD 
koordinējošām organizācijām, kurām ir 
pozitīva pieredze EBD projektu īstenošanā

-Projektu ilgums: 12 - 36 mēneši

- Iesniegšanas termiņš: 2017.gada 26. 
aprīlis
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Stratēģiskie EBD projekti

Projekta ietvaros īstenojamās 
aktivitātes:

-standarta EBD aktivitātes, kurās jāiekļauj 
vairāk kā viens brīvprātīgais (individuālas vai 
grupu EBD aktivitātes)

-papildu pasākumi, kas vērsti uz projekta 
mērķu sasniegšanu un ietekmes 
nodrošināšanu, piemēram, darba ēnošana 
semināri, konferences, darbnīcas, apmācības

- Projektā var iesaistīt arī asociētos partnerus
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Eiropas Solidaritātes korpuss

- Jauna ES iniciatīva, kas rada iespējas 
jauniešiem brīvprātīgi iesaistīties vai strādāt 
projektos, kas nes labumu sabiedrībai un 
cilvēkiem Eiropā.

- Jauniešu vecums: 17-30

- Jauniešu reģistrēšanās datu bāzē iespējama 
jau šobrīd!!!

- Sākotnēji tiks ieviests, izmantojot EBD 
struktūru un nosacījumus

- https://europa.eu/youth/



Citas aktualitātes

- 2017. gada horizontālās prioritātes – darbs ar 
pašvaldībām, sociālā iekļaušana, neformālās 
izglītības atzīšana

- Ilgtermiņa projekti:

Projekts “Jaunatnes darba kvalitātes celšana 
pašvaldībās”

Projekts “Būt kopā” (Stratēģiskā partnerība –
iekļaujošs jaunatnes darbs)



Citas aktualitātes

- ”Projektu nakts”

- Latvijas dalībnieku nosūtīšana uz 
starptautiskām apmācībām (apmēram 100 
cilvēki gadā)

- Starptautiskās apmācības Latvijā

- Eiropas Jaunatnes nedēļa (maija sākums)

- “Erasmus 30” pasākumi
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Paldies, par uzmanību!

www.jaunatne.gov.lv


