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Pārvērt savas idejas realitātē! 
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Pieejamais finansējums 26. aprīļa 
«Erasmus+: Jaunatne darbībā» projektu 
konkursā 

Kopējais pieejamais finansējums - 1 425 098,99 eiro. 

 
1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektiem 
(kopā)  – 1 025 204,40 eiro, no kuriem  

266 301,10 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm. 

 
Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) un Jaunatnes 
darbinieku mobilitātes projektiem pieejami  

768 903,30 eiro; Stratēģiskajiem Eiropas Brīvprātīgā darba 
projektiem  - 256 301,10 eiro. 

 
2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un 
jaunatnes jomās” projektiem inovāciju atbalstam –  

363 925,25 eiro. 

 
3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” projektiem –  

35 969,34 eiro. 

 
2017. gada kopējais pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne 

darbībā” projektiem ir 3 571 846 eiro. 
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Kas ir «Erasmus+: Jaunatne 
darbībā»? 
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JSPA loma programmā 
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Jautājumi sev: 

• Esmu pats par sevi vai darbojos 
kādā organizācijā, biedrībā..? 

• Cik man ir gadu? 

• Kas mani interesē? 

• Uz cik ilgu laiku vēlos doties uz 
citu valsti? 

• Varbūt vēlos tikai starpkultūru 
komunikāciju tepat Latvijā? 

• 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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• bezpeļņas/nevalstiskā organizācija;  
• Eiropas līmeņa organizācija, kas aktīvi darbojas jaunatnes 

jomā; 
• sociālie uzņēmēji;  
    pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes;  
• reģionu asociācijas;  
• Eiropas teritoriālās sadarbības grupas; 
• sociāli atbildīgi uzņēmēji; 
• neformālas jauniešu grupas (neformālām grupām, 

iesniedzot projekta pieteikumu Latvijas nacionālajā 
aģentūrā, ir nepieciešams likumiskais pārstāvis). 
 
 

No 13 līdz 30 gadiem. No 5 līdz 21 dienai. 
 
2 partnerorganizācijas no dažādām valstīm. 

Jauniešu apmaiņas projekti 

Apmaiņas projektam pamatā ir tematiska ideja, kuru grupas vēlas kopīgi realizēt un kas 
var būt tieši saistīta ar jauniešu ikdienas pieredzi, piemēram, jauniešu līdzdalība, 
rasisms, ksenofobija, kultūras mantojums, vide, cīņa pret narkotikām un citām. 
Izvēlētais temats ir jāizvērš konkrētos pasākumos apmaiņas projekta laikā. 



"Feel the Nature of Woods” 
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Norises vieta: Daugavpils 

Piedalās: Latvija un 
Igaunija 

Jauniešu apmaiņas 
projekts par dabu, mežu 
un ekoloģiju  

- mudināt jauniešus iesaistīties sabiedriskajā darbā; 
- mudināt jauniešus aizsargāt valsts mežus un dabu kopumā; 
- nodrošināt jauniešu apmaiņas projektu un iesaistīt tajā jauniešus no Latvijas un 
Igaunijas; 
- veicināt starpkultūru komunikāciju; 
- iepazīstināt jauniešus ne tikai ar Latvijas kultūru, bet arī ar citu dalībvalstu kultūrām; 
- iepazīstināt jauniešus ar māksliniecisko un radošo vidi; 
- paaugstināt jauniešu kompetenču un prasmju līmeni; 
- nodrošināt projektā iesaistīto jauniešu apvienošanu, pilnveidošanu un izglītošanu; 
- organizēt dažādas aktivitātes, kuras ir saistītas ar kopīgā un atšķirīgā pieņemšanu; 
- nodrošināt noslēguma pasākuma aktivitātes un veiksmīgi noorganizēt publisko 
pasākumu. 
 



Jauniešu apmaiņas projekts  
Jūrmalā 
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https://www.youtube.com/watch?v=sscbCtRxZoA


Eiropas Brīvprātīgais darbs (EBD) 
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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. 

 
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 
 



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 
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Kabatas nauda 
 
daži piemēri 

• Dānijā – 145 EUR/mēnesī; 

• Vācijā – 110 EUR/mēnesī; 

• Igaunijā – 85 EUR/mēnesī; 

• Spānijā – 105 EUR/mēnesī; 

• Itālijā – 115 EUR/mēnesī; 

• Lietuvā – 80 EUR/mēnesī; 

• Portugālē – 100 EUR/mēnesī; 

• Slovēnijā – 85 EUR/mēnesī; 

• Somijā – 125 EUR/mēnesī; 

• Islandē – 135 EUR/mēnesī. 

 

* 2 – 12 mēneši 
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Būtiski 

      Jauniešiem 

 

•Motivācija 

•Nosūtošā un 
uzņemošā 
organizācija 

 

 

       Organizācijām 

 

•Akreditācija 

•Jauniešu atlase 
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Kur meklēt? 
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http://europa.eu/youth/volunteering_lv  

http://europa.eu/youth/volunteering_lv


EBD ir viena no manas karjeras 
veiksmes atslēgām 
 

Evelīna Miglāne savu brīvprātīgo darbu 
veica no 2011. gada septembra līdz 
2012. gada maijam Vācijā, Leipcigā, 
Bērnu un jauniešu kultūras centrā JoJo 
(Kinder - und JugendKulturWerkstatt 
JOJO). 
 
«No praktiskās puses šajā laikā es arī 
attīstīju komunikācijas prasmes vairākās 
valodās vienlaicīgi, spēju pielāgoties 
multikulturālai videi, kā arī guvu pieredzi 
un zināšanas pasākumu organizēšanā un 
reklāmas materiālu veidošanā, kas 
šodien noder arī manā profesijā. Tāpat 
apguvu iemaņas saziņā ar bērniem un 
pamatzināšanas interešu izglītības satura 
veidošanā.» 
 
Projektu vadītāja starptautiskā 
sabiedrisko attiecību un mārketinga 
komunikācijas aģentūrā. 1
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Eiropas Brīvprātīgais darbs  
Gulbenē 
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https://www.youtube.com/watch?v=F1-_UMJ5VJg


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. 



 

 

•Youthpass - apraksta un apstiprina iegūto neformālās 
izglītības pieredzi. 

•Youthpass apliecina jauniešu 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. 

 

24 

Youthpass 



Youthpass piedāvā izvērtēt 
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Piedalies! 

Pasākumi no 01.05. līdz 07.05.2017. visā Latvijā 

Pasākumi no 01.10. līdz 31.10.2017. visā 
Latvijā 
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Eiropas Jaunatnes nedēļas 
pasākumi 

2
7 

Kad Kur Pasākuma nosaukums 

27. aprīlis Rīga Erasmus+ pieredzes stāsti un eko dārzi pilsētās 

30. aprīlis Sigulda Pavasara Atklāšanas pārgājiens Siguldā 

1. maijs Vecumnieki  Eiropas Jaunatnes nedēļas atklāšana 

2. maijs Rīga Seminārs "Kādas ir mūsdienu jauniešu iespējas 

Eiropā?” 

2. maijs Baldone Brīvprātīgs: Latvijā un Pasaulē – tikšanās ar EBD 

brīvprātīgajiem 

3. maijs Rīga Konference "Jaunas metodes darbā ar jaunatni 

pašvaldībās” 

3. maijs Rīga Meistarklase kopā ar improvizācijas teātri "Spiediens” 

3.-4. maijs Brocēni - Imanta – Lutriņi  Iespēju Laboratorija - Kādas ir Tavas 

iespējas gan savā mazajā pagastā, gan Eiropā. 

8. maijs Ikšķile Eurodesk un Erasmus+ sniegtās iespējas jauniešu 

domēm un neformālām jauniešu grupām, kā arī sadraudzības pasākums. 

9. maijs Priekuļi Pasākums jauniešiem 

12. maijs Jēkabpils Informatīvs seminārs "Creative experience of EVS" 

17. maijs Jūrmala Seminārs "Jauniešu kritiskā domāšana un informācija 

medijos" 

  



www.eurodesk.eu  

http://www.eurodesk.eu/
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Mērķis: stiprināt saliedētību un veicināt 
solidaritāti Eiropas sabiedrībā. 

 

 

Iespēja jauniešiem no 17 līdz 30 gadiem no 2 
mēnešiem līdz vienam gadam iesaistīties 
Eiropas Brīvprātīgajā darbā, praksē, stažēties 
vai strādāt apmaksātu darbu. 

 

http://europa.eu/solidarity-corps  

30 

http://europa.eu/solidarity-corps
http://europa.eu/solidarity-corps
http://europa.eu/solidarity-corps
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Iesniegšanas termiņi 2017. gadā 

• 2. februāris, 26. aprīlis un 4. oktobris 
(starptautiskās jauniešu iniciatīvas 02.02. un 04.10.) 

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

• Projektus var uzsākt ātrākais 3 mēnešus pēc projektu 
iesniegšanas termiņa. 

 

32 



Piesakies aģentūras jaunumiem! 

33 

Twitter:  
– @Jaunatne 

– @ErasmusPlusLV  

– @AnnasLindes 

 

Facebook:  
– Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

– Erasmus+ Latvija 

– Annas Lindes fonda Latvijas tīkls 



www.jaunatne.gov.lv 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004 

Tālrunis: 67358065 

E-pasts: info@jaunatne.gov.lv 


