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Mēs administrējam:
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Vairāk informācijas par programmām: 
www.jaunatne.gov.lv



«Erasmus+: Jaunatne darbībā»
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Būtiskākās programmas «Erasmus+: 
Jaunatne darbībā» iezīmes

Vienlīdzība Starptautiskā dimensija

Neformālā mācīšanās Youthpass

Daudzvalodība
Dalībnieku aizsardzība un 

drošība

Projektu rezultātu izplatīšana
Atvērta piekļuve 

izstrādātajiem materiāliem

Maini dzīvi, domā plašāk!



JSPA loma programmā
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Jautājumi sev:

• Ko es pārstāvu?
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Organizāciju Pats sevi

Vai atbilstu organizācijām, kas 
var iesniegt projektu?

Cik man ir gadu?

Kāda veida projektus vēlos 
rakstīt?

Kas mani interesē?

Vai vēlamies uzņemt vai nosūtīt 
jauniešus brīvprātīgajā darbā?

Uz cik ilgu laiku vēlos doties uz 
citu valsti?

Vai mums ir starptautiski 
partneri?

Varbūt vēlos tikai starpkultūru 
komunikāciju tepat Latvijā?

Vai mums ir laiks darbam ar 
jauniešiem?

Vai vēlos pats rakstīt projektu 
vai būt tikai projekta 
dalībnieks?
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Kuras valstis piedalās?

ES Programmas valstis – ES dalībvalstis, 
Maķedonija, Lihtenšteina, Norvēģija, Turcija, 
Islande.

ES kaimiņvalstis - Austrumu partnerības valstis, 
Dienvidu Vidusjūras reģiona valstis, 
Rietumbalkānu valstis, Krievija. 

Citas pasaules valstis. 
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Kas ir Jauniešu apmaiņas 
projekti?

JAUNIEŠU 
APMAIŅA

Jaunieši no dažādām valstīm

Tematiska ideja, iecere un kopīgs mērķis

Starpkultūru dimensija

Zināšanu, prasmju un pieredzes apmaiņa

Rezultātu izplatīšana

Neformālās izglītības metodes

Vismaz 2 partnerorganizācijas no 
dažādām valstīm

Norises vieta: kādā no 
partnervalstīm

Skaits: 16 – 60 dalībnieki 
(neskaitot grupu līderus)

Katras valsts grupā vismaz 4 
dalībnieki (neskaitot grupu 
līderus)

Vecums: 13 – 30 gadi (grupu 
līderiem 18+)

Projekta ilgums: 3 – 24 mēneši

Apmaiņas ilgums: 5 – 21 diena 
(neskaitot ceļā pavadīto laiku)



Vaelita Rubene
Ventspils Augstskolas profesionālā bakalaura studiju 
programmas „Tulkošana” studente

Programma «Erasmus+: Jaunatne darbībā» ir 
viens no labākajiem veidiem, kā jaunieši var atvērt 
durvis savai prāta attīstībai, personīgajai 
izaugsmei un emocionālajai stabilitātei! Piedalīties 
kādā no «Erasmus+» projektiem ir tik brīnišķīgi, jo 
ir iespēja uzzināt par citu valstu kultūru, 
cilvēkiem un sociālo vidi, iemācīties jaunas 
prasmes un iegūt informāciju par lietām, ko 
nevar apgūt caur formālo izglītību skolās. Es 
pati esmu piedalījusies tikai pāris Jauniešu 
apmaiņas projektos, bet ar to pietika, lai mana 
pasaule mainītos. Uz labo pusi. Tās sajūtas, ko 
piedzīvo, esot citā vidē ar ļoti daudz svešiem 
cilvēkiem, ir neaprakstāmas – tev ir jāizkāpj no 
savas komforta zonas, lai patiesi izbaudītu un 
ļautos tam, kas notiek projekta dienu laikā. No 
piedalīšanās Jauniešu apmaiņas projektos esmu 
iepazinusi interesantus un dažādus cilvēkus, 
ieguvusi jaunus draugus no citām valstīm, 
izpratusi citu kultūru domāšanas veidus, lauzusi 
pati savus Latvijā iedzītos stereotipus par 
citām tautām, kā arī esmu daudzreiz 
atvērtāka un pārliecinātāka par sevi. Lielākais 
ieguvums ir tāds, ka pēc atgriešanās mājās, tu esi 
laimīgs un piepildīts ar superīgām emocijām, kas 
rada vēlmi meklēt nākamo projektu, kurā 
piedalīties, vai arī manā gadījumā – motivāciju 
rakstīt savu projektu kopā ar jaunajiem biedriem, 
tādejādi iegūstot plānošanas, atbildības, 
radošuma, pilnveidošanas un komandas 
darba prasmes.
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Vēlies uzrakstīt Jauniešu 
apmaiņas projekta pieteikumu?

1
0

Apmācības notiks no 2018. gada 23. līdz 25. februārim 
Pierīgā. Pieteikšanās līdz 6. februārim!

http://bit.ly/2FCS81y

http://bit.ly/2FCS81y


Brīvprātīgā darba projekti

1
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• nevalstiska organizācija dažādās darbības jomās;
• valsts/pašvaldību iestāde (piemēram, skolas, bērnudārzi, 

jauniešu centri, sociālā atbalsta iestādes un citas), pašvaldība;
• Eiropas līmeņa organizācija, kas aktīvi darbojas jaunatnes 

jomā; starptautiska starpvaldību organizācija;
• arī peļņu nesoša struktūra (ja tā organizē notikumu 

(pasākumu) jaunatnes, kultūras vai sporta jomā)

No 17 līdz 30 gadiem.

Individuāli no 2 līdz 12 mēnešiem, grupās no 2 nedēļām līdz 2 
mēnešiem.

Lai piedalītos, jābūt reģistrētam Eiropas Solidaritātes korpusa 
mājaslapā.

EBD jaunietim = izaicinājums + personiskā izaugsme + dzīves 
pieredze + citas kultūras iepazīšana + devums sabiedrībai.

EBD organizācijai = jauni starptautiski partneri + jaunas idejas, 
metodes un pieredze + atbalsts organizācijas aktivitāšu rīkošanā 
un citos ikdienas darbos + citas kultūras un valodas iepazīšana

https://europa.eu/youth/solidarity


Eiropas Komisija tic, ka piedaloties 

jaunieši iegūst ļoti daudz, tādēļ 

piešķir finansējumu, lai 

brīvprātīgajam dalība EBD ir bez 

maksas. 

Tiek segtas brīvprātīgā: 

• ceļa izmaksas

• dzīvesvietas un ēdināšanas 

izmaksas 

• valodas apmācība

• apdrošināšana

• vīzas un vakcinācijas izmaksas 

+ tiek piešķirta neliela kabatas nauda 

• papildus finansējums projektos 

jauniešiem ar ierobežotām 

iespējām

1
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Kur meklēt?
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http://europa.eu/youth/volunteering_lv

http://europa.eu/youth/volunteering_lv


Eiropas Solidaritātes korpuss

http://europa.eu/youth/solidarity%20_lv
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http://europa.eu/youth/solidarity _lv


Jaunatnes darbinieku mobilitāte

• Nevalstiskas organizācijas;

• Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas;

• Sociālie uzņēmēji;

• Pašvaldības un pašvaldības iestādes;

• Neformālas jauniešu grupas.

Projektā jāpiedalās vismaz 2 organizācijām no dažādām valstīm.
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Bez vecuma ierobežojumiem. Kopējais dalībnieku skaits - līdz 
50 cilvēkiem.

Projekta ilgums no 3 līdz 24 mēnešiem.
Aktivitātes ilgums no 2 dienām līdz 2 mēnešiem.

Tā ir iespēja jaunatnes darbiniekiem mācīties starptautiskā vidē, papildināt savas 
zināšanas, uzlabot prasmes un iemaņas, uzzināt un izplatīt pozitīvo pieredzi, kā arī 
veidot jaunus sadarbības tīklus.



Kur atrast partnerus?

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
1
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https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/


“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
2018. 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.

Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, 
neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt 
būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu 
vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā 
sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes 
projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma 
meklētāji un migranti.
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•Youthpass - apraksta un apstiprina iegūto neformālās
izglītības pieredzi.

•Youthpass apliecina dalību projekta sagatavošanā,
realizācijā un novērtēšanā, kā arī personīgo ieguldījumu
projektā.

•Youthpass ir iespēja saņemt visiem (Erasmus+:
Jaunatne darbībā) dalībniekiem. Sīkāka informācija:
www.youthpass.eu.
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Youthpass



Youthpass piedāvā izvērtēt

1
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Piedalies nacionālajās un 
starptautiskajās apmācībās!

2
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Iesniegšanas termiņi 2018. gadā

• 15. februāris, 26. aprīlis un 4. oktobris

• Projektus jāiesniedz līdz plkst. 13:00 (pēc vietējā laika).

• Projektus var uzsākt ātrākais 3 mēnešus pēc projektu 
iesniegšanas termiņa.
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Jā, arī mobilajās lietotnēs mūs var 
sastapt!
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Twitter: 
– @Jaunatne

– @ErasmusPlusLV 

Facebook: 
– Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

– Erasmus+ Latvija



www.jaunatne.gov.lv
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004

Tālrunis: 67358065

E-pasts: info@jaunatne.gov.lv


