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LOGO

Turpmāk atspoguļojot «Erasmus+: Jaunatne 
darbībā» projektu aktivitātes vai rezultātus, 
jāizmanto divi logo vienlaicīgi – “Erasmus+” 
logo, kā arī Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras logo. 
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Nosacījumi «Erasmus+» un JSPA logo 
izmantošanai vienlaicīgi

«Erasmus+: Jaunatne darbībā» JSPA

Minimālajam logo augstumam (mēra 

Eiropas Savienības (ES) karoga augstumu) 

jābūt vismaz 10 mm.

Valsts ģerboņa minimālais izmērs ir 16,7 

mm augstumā (mēra no zvaigznes augstākā 

stara līdz ozolu zaru galiem).

Publicējot logo kopā ar citu logotipu, ES 

emblēmai jābūt atbilstoši izceltai.

Krāsaino JSPA logo var izmantot TIKAI uz 

balta fona (skat. zemāk piemēru).

Iesakām logo rindu kārtot secīgi pēc 

finansējuma piešķiršanas apjoma. Pirmajā 

vietā tas logo, kura institūcija ir piešķīrusi 

vislielāko finansējumu.

Ja publikācijai tiek izmantots “Erasmus+” 

programmas logo angļu valodā, arī JSPA 

logo jāizmanto angļu valodā. 

Vislabāk logo rindu kārtot uz balta fona.

“Erasmus+” logo angļu valodā (ar tekstu pie 

logo “Co-funded by the Erasmus+ 

Programme of the European Union”) 

iesakām izmantot publikācijās, kas tiek 

sagatavotas izplatīšanai angļu valodā. 
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LOGO uz mazajiem 
reprezentācijas materiāliem

«Erasmus+: Jaunatne darbībā» JSPA

«Erasmus+» programmas logo 

bez teksta var izmantot TIKAI uz 

maziem reprezentācijas 

materiāliem, piemēram, zīmuļiem 

un pildspalvām. 

JSPA logo mazu reprezentācijas 

materiālu gadījumā neizmanto. 

TIKAI uz mazajiem 

reprezentācijas materiāliem 

pieļaujams, ka tiek izmantots 

viens logo («Erasmus+» logo). 

Tad jānodrošina, ka 

reprezentācijas materiālu 

izplatīšanas procesā notiek 

atsauce uz JSPA kā «Erasmus+» 

jaunatnes jomas projektu Latvijā 

administrētāju. 
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Kā ar šo?
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PIEMĒRI
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Mediji atsakās lietot logo

Ja maksājat par publikāciju – logo ir jābūt!!!

Lietojiet programmas nosaukumu tekstā:

«Biedrības «Jaunieši» dalībnieki 
programmas «Erasmus+: Jaunatne 
darbībā» ietvaros īsteno jauniešu 
apmaiņas projektu Jelgavā»
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Logo lietošanas vadlīnijas

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en http://jaunatne.gov.lv/lv/par-agenturu 8

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en
http://jaunatne.gov.lv/lv/par-agenturu
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ATRUNA

VIENMĒR kā noslēdzošo rindkopu 
nepieciešams izmantot:

Projekts [projekta nosaukums] tika 
finansēts ar Eiropas Komisijas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru 
Latvijā administrē Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra, 
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informācijas 
jebkuru iespējamo izlietojumu. 
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SOCIĀLIE TĪKLI

- Atsauce uz «Erasmus+: Jaunatne darbībā» 
(citiem vārdiem – «Erasmus+» jaunatnes 
jomas) projektiem!!!

- Pēc iespējas ietagot JSPA!!!

- Facebook tēmturi: #ErasmusPlusLV; 
#JSPA.

- Twitter: @Jaunatne; @ErasmusPlusLV.

- Logo un atrunas tiešsaistes sociālo tīklu 
ierakstos nav obligātas. 
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https://www.facebook.com/Jaunatne/
https://www.facebook.com/Jaunatne/
https://twitter.com/Jaunatne
https://twitter.com/Jaunatne
https://issuu.com/jaunatne
https://issuu.com/jaunatne
https://www.youtube.com/user/JSPALatvia/videos?view_as=public
https://www.youtube.com/user/JSPALatvia/videos?view_as=public


VĒSTĪJUMI

Jauniešu līdzdalība – uz attīstību vērstas sabiedrības pamats. 

Solidaritāte – Eiropas pilsoņu vērtību pamatā. Dalība 
starptautiskajos projektos jauniešiem palīdz šo vērtību 
izprast un ieviest savā dzīvē. 

Katrs jaunietis ir svarīgs!

Darbs ar jaunatni ir svarīgs! Starptautiskie projekti ir būtisks 
atbalsts jaunatnes jomas attīstīšanai pašvaldībā.

Mācīšanās darot – neformālās izglītības stūrakmens, kas 
veido aktīvu sabiedrību.

Brīvprātīgais darbs – veids, kā kļūt aktīvam, uzlabot 
kompetences, līdzdarboties un veiksmīgāk iekļauties darba 
tirgū. 

Visiem jauniešiem vienādas iespējas. Sociālā iekļaušana.

Zināšanas mūža garumā. Viss sākas ar neformālās izglītības 
projektiem.

Savu prasmju un spēju attīstība mūža garumā! Arī darbā ar 
jaunatni strādājošajiem. 
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PIENĀKUMI

1. Jāizvirza atbildīgais par 
komunikācijas jautājumiem.

Uz kintija.bulava@jaunatne.gov.lv jāatsūta:

Projekta PR cilvēka vārds/uzvārds

Mob. tel. nr.

e-pasts

Apstiprinātā projekta nosaukums

Projekta veids

Projekta aktivitātes norises laiks

Projekta partnervalstis
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PIENĀKUMI

2. Atbildēt uz e-pastiem, piedalīties JSPA 
organizētās aptaujās, dalīties ar projekta 
pieredzes stāstiem, būt gataviem sniegt 
intervijas mediju pārstāvjiem.

3. Projektam noslēdzoties, obligāti
nepieciešams uzrakstīt projekta pieredzes 
stāstu, kurš tiks publicēts JSPA tīmekļa 
vietnes attiecīgā projekta veida apakšsadaļā 
“Pieredzes stāsti”, kā arī pēc iespējām JSPA 
izdotajā žurnālā “Jaunatne”. 
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PIENĀKUMI

4. Jānodrošina vismaz viena publikācija 
reģionālā vai nacionālā medijā, ievērojot JSPA 
izstrādātos publicitātes nosacījumus. 

5. Savas biedrības tīmekļa vietnē, iepriekš 
saskaņojot ar JSPA Komunikācijas daļu 
(kintija.bulava@jaunatne.gov.lv), jāievieto 
JSPA kā biedrības sadarbības partnera 
kontaktinformācija (logo, banneris vai t.ml., 
atbilstoši tehniskajām iespējām). 
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PIENĀKUMI

6. Publikāciju monitoringā jāiekļauj šāda 
informācija: precīzas interneta saišu adreses, 
kurās publicēta visa ar projektu saistītā 
informācija (tai skaitā, partneru publikācijas, 
projekta laikā izveidotie materiāli, bukleti, 
foto galerijas, dalībnieku blogi, publikācijas 
par projektu rezultātu izplatīšanas 
pasākumiem, arī projekta dalībnieku 
publikācijas, kas atspoguļo, kā dalībnieki 
dalījušies ar savu projektā gūto pieredzi savā 
organizācijā un ārpus tās). 

Publikāciju pārskats
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Erasmus+ projektu rezultātu 
izplatīšanas platforma
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Erasmus+ projektu rezultātu 
izplatīšanas platforma

1.http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/erasmus
-projektu-rezultatu-izplatisanas-platforma –
detalizēts apraksts, kā vieglāk orientēties 
šajā platformā

2. Projekta kopsavilkums angļu valodā un 
projekta kontaktpersonas, 
partnerorganizācijas un projekta numurs tiek 
publicētas automātiski.

3. Pēc līguma noslēgšanas, projekta 
kontaktpersonai tiks nosūtīts e-pasts ar 
tiešsaistes linku informācijas ievadīšanai.
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Vai rezultātus nepieciešams 
augšupielādēt obligāti?

Tā ir obligāta prasība ikvienam Stratēģiskās 
partnerības projektam.

Jauniešu apmaiņas projektiem, Brīvprātīgā 
darba projektiem, Jaunatnes darbinieku 
mobilitātes projektiem, Strukturētā dialoga 
projektiem ir vēlams augšupielādēt projekta 
rezultātus, taču tā nav obligāta prasība.

Papildus jautājumiem par rezultātu izplatīšanas 
platformu sazināties ar Elīnu Egli, JSPA 
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu 
koordinatori (elina.egle@jaunatne.gov.lv; 
tel.nr.: 67358071).
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KONTAKTI JAUTĀJUMIEM

Līga Mūrniece, Komunikācijas daļas 
vadītāja, liga.murniece@jaunatne.gov.lv; 
67356257

Jolanta Sermā, Komunikācijas daļas vecākā 
referente, jolanta.serma@jaunatne.gov.lv; 
67356251

Kintija Bulava, Komunikācijas daļas vecākā 
referente, kintija.bulava@jaunatne.gov.lv; 
67356247.
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Piesakies aģentūras jaunumiem!
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Twitter: @Jaunatne

Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra

Youtube: JSPALatvia
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