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(Eiropas mūžizglītības pamatkompetences)

Dalībnieki var iegūt Youthpass – sertifikātu un instrumentu, kas palīdz apzināties un 
aprakstīt zināšanas, attieksmes, prasmes un iemaņas, kas iegūtas, piedaloties programmas 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos. Tas var noderēt turpmākajā dzīvē kā iegūtās 
pieredzes apliecinājums.

Tā ir balstīta uz neformālo izglītību - mācīšanos, kas piemērota ikviena dalībnieka vajadzībām un 
interesēm. Programmas ietvaros jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām ir iespē-
ja veidot un īstenot projektus.

Programma veicina jauniešu, personu, kas aktīvi iesaistījušās darbā ar jaunatni, jauniešu līderu 
un jaunatnes darbinieku mobilitāti Eiropas Savienības robežās un ārpus tās, neformālo izglītību un 
starpkultūru dialogu, kā arī visu jauniešu iekļaušanu, neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā stāvokļa 
vai kultūras vides. Tās mērķis ir paaugstināt jauniešu prasmju un spēju līmeni, sekmēt kvalitātes 
uzlabošanu darbā ar jaunatni. Stiprināt Eiropas pilsonības apziņu, solidaritāti un iecietību jauniešu 
vidū un iesaistīt viņus Eiropas Savienības nākotnes veidošanā, politikas reformu papildināšanā 
vietējā, reģionālā un valsts līmenī. 

Programma „Erasmus+: Jaunatne darbībā”
ilgst no 2014. līdz 2020. gadam.

Programma „Erasmus+: Jaunatne darbībā”
ir programma ikvienam!

PIEDALOTIES PROGRAMMAS PROJEKTOS, IKVIENAM IR IESPĒJA ATTĪSTĪT
DAŽĀDAS KOMPETENCES:

Saziņa dzimtajā valodā Saziņa svešvalodās Matemātikas prasmes un 
pamatprasmes dabaszinībās 

un tehnoloģijās

Digitālās prasmes

Mācīšanās mācīties Sociālās un pilsoniskās 
prasmes

Pašiniciatīvas un 
uzņēmējdarbības prasmes

Kultūras izpratne un 
izpausme

Stratēģiskās
partnerības projekti

Stratēģiskās 
partnerības projekti 

jaunatnes jomā
(projekta dalībniekiem nav 

vecuma ierobežojuma)

Mobilitātes projekti

Jauniešu apmaiņas 
projekti

(13-30 gadi)

Eiropas Brīvprātīgā 
darba projekti

(17-30 gadi)

Jaunatnes darbinieku 
mobilitātes projekti
(projekta dalībniekiem nav 

vecuma ierobežojuma)

Atbalsts
politikas reformai

Strukturētais dialogs: 
jauniešu un jaunatnes

politikas veidotāju 
tikšanās

(13-30 gadi; projektā var 
piedalīties arī lēmumu pieņēmēji
vai eksperti jaunatnes politikas 
jomā. Šiem dalībniekiem nav

vecuma vai ģeogrāfiskā 
ierobežojuma)



PROJEKTU VEIDI KAS TAS IR? KAM TAS PAREDZĒTS?

MOBILITĀTES PROJEKTI

STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS PROJEKTI

ATBALSTS POLITIKAS REFORMAI

SVARĪGAS IEZĪMES

Iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai 
doties uz kādu citu valsti, lai piedalītos ar citu jauniešu grupu 
kopīgi izstrādātā projektā par pašu izvēlētu tēmu.

Kas var iesniegt projektu?
Nevalstiskās organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, sociālie 
uzņēmēji, pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, reģionu asociācijas, 
Eiropas teritoriālās sadarbības grupas, sociāli atbildīgie uzņēmēji un 
neformālās jauniešu grupas (ar likumisko pārstāvi).
Kas var piedalīties projektā?
Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Katrai nacionālai jauniešu grupai 
vismaz viens grupas līderis, kurš ir vismaz 18 gadus vecs.

Dalībnieku skaits: katrā nacionālajā grupā ir jābūt vismaz 4 jauniešiem, kopā 
apmaiņā – 16 līdz 60 dalībniekiem (neskaitot grupu līderus). Visiem dalībniekiem 
jādzīvo valstī, kurā atrodas to nosūtītāja vai saņēmēja organizācija.
Projekta ilgums: no 3 līdz 24 mēnešiem.
Apmaiņas ilgums: no 5 līdz 21 dienai (neskaitot ceļā pavadīto laiku).
Projektā jāpiedalās vismaz vienai organizācijai no Latvijas, vismaz vienai 
organizācijai no Programmas valsts* vai ES kaimiņvalsts**, apmaiņai jānotiek 
kādā no projektā iesaistītajām valstīm.

JAUNIEŠU 
APMAIŅAS
PROJEKTI 

Iespēja jauniešiem, strādājot brīvprātīgi citā valstī, gūt jaunas 
zināšanas, prasmes un pieredzi.
Iespēja organizācijām uzņemt jauniešus no citām valstīm – 
brīvprātīgos, kuri palīdzēs realizēt uzņēmējorganizācijas 
mērķus ar savām idejām un darbu, kā arī bagātinās ne tikai 
organizācijas, bet arī vietējās sabiedrības ikdienu, iepazīsti-
not to ar savu kultūru. 
Organizācijām ir iespēja arī nosūtīt Latvijas jauniešus brīvprātī-
gajā darbā uz organizācijām ārvalstīs.

Kas var iesniegt projektu?
Nevalstiskās organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, sociālie 
uzņēmēji, pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, reģionu asociācijas, 
Eiropas teritoriālās sadarbības grupas, sociāli atbildīgie uzņēmēji.

NB. EBD projektus var iesniegt tikai EBD akreditētas organizācijas.

Kas var piedalīties projektā?
Jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem. Akreditētas organizācijas.

Dalībnieku skaits: projektā var iesaistīt 1 līdz 30 brīvprātīgos, kas var veikt 
darbu individuāli vai grupā (no 10 cilvēkiem).

Projekta ilgums: no 3 līdz 24 mēnešiem.

Eiropas Brīvprātīgā darba ilgums: no 2 līdz 12 mēnešiem (ja iesaistīti 
vismaz 10 brīvprātīgie vai vismaz puse jauniešu ar ierobežotām iespējām, EBD 
var ilgt no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem).

Projektā jābūt iesaistītai vismaz vienai organizācijai no Latvijas, vismaz vienai 
organizācijai no Programmas valsts* vai ES kaimiņvalsts** un vismaz vienam 
brīvprātīgajam.

EIROPAS 
BRĪVPRĀTĪGĀ
DARBA (EBD) 
PROJEKTI 

Iespēja jaunatnes darbiniekiem attīstīt profesionālās prasmes 
un iemaņas. Aktivitāšu rezultātā sagaidāms, ka jaunatnes 
darbinieki labāk spēs darboties savas mērķa grupas interesēs, 
būs gatavi integrēt jaunas metodes un prakses darbā ar 
jauniešiem, gūs plašāku izpratni par darbu ar jaunatni citās 
valstīs, veidos sadarbības projektus ar ārvalstu partneriem.
Aktivitātes formātu var pielāgot grupas vajadzībām, piemēram, 
tas var būt starptautisks seminārs, apmācību kurss, kontaktu 
veidošanas seminārs, ēnošana, studiju vizīte vai cits. Visas 
aktivitātes organizē projektā iesaistītās organizācijas.

Kas var iesniegt projektu?
Nevalstiskās organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, sociālie 
uzņēmēji, pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, reģionu asociācijas, 
Eiropas teritoriālās sadarbības grupas, sociāli atbildīgie uzņēmēji un 
neformālās jauniešu grupas (ar likumisko pārstāvi).

Kas var piedalīties projektā?
Personas, kas strādā jaunatnes jomā (jaunatnes darbinieki, mentori, atbalsta 
personas, jauniešu līderi, sociālie darbinieki utt.). Dalībniekiem nav vecuma 
ierobežojuma.

Dalībnieku skaits: kopā aktivitātē jābūt 1 līdz 50 dalībniekiem (ieskaitot 
apmācītājus, apmācību fasilitatorus, ja nepieciešams). Visiem dalībniekiem 
jādzīvo valstī, kurā atrodas to nosūtītāja vai saņēmēja organizācija.
Projekta ilgums: no 3 līdz 24 mēnešiem.
Projekta aktivitātes (apmācību kursa, semināra, utt.) ilgums: no 2 
dienām līdz 2 mēnešiem (neskaitot ceļā pavadīto laiku).
Projektā jāpiedalās vismaz vienai organizācijai no Latvijas, vismaz vienai 
organizācijai no Programmas valsts* vai ES kaimiņvalsts**, aktivitātei 
jānotiek kādā no projektā iesaistītajām valstīm.

JAUNATNES 
DARBINIEKU
MOBILITĀTES 
PROJEKTI

STRATĒĢISKĀS
PARTNERĪBAS 
PROJEKTI 

Iespēja sadarboties dažādu sektoru organizācijām, lai ieviestu 
inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risinātu jauniešiem 
aktuālas problēmas, uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti, kā arī 
veicinātu jauniešu iniciatīvu, starptautisku sadarbību un labās 
prakses apmaiņu. 

Kas var iesniegt projektu?
Izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, valsts un 
pašvaldību iestādes, tirdzniecības palātas, arodbiedrības, pētījumu 
institūti, fondi, apmācību centri, kultūras iestādes, bibliotēkas, karjeras 
centri, neformālās jauniešu grupas (ar likumisko pārstāvi). 

Kas var piedalīties projektā?
Dažādu nozaru organizācijas, to pārstāvji un jaunieši. Dalībniekiem nav 
vecuma ierobežojuma.

Dalībnieku skaits un vecums nav ierobežots, izņemot projektus, kas veicina 
labās prakses apmaiņu, tad dalībnieku skaits var būt ne vairāk kā 100.
Projekta ilgums: no 6 mēnešiem līdz 3 gadiem.
Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām organizācijām no vismaz divām 
Programmas* valstīm. 
Projekti ir vērsti uz sadarbību starp organizācijām no Programmas* valstīm, taču 
var iesaistīties arī organizācijas no pasaules valstīm, ja to dalība projektā nes 
būtisku pievienoto vērtību.
Projekta aktivitātēm jānotiek projektā iesaistītajās valstīs.

* Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, citas programmas valstis, kas nav ES (Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Turcija).
** Austrumu partnerības valstis, Dienvidu Vidusjūras reģiona valstis un Rietumu Balkānu valstis un Krievijas Federācija.
NB. Aktuālos Programmas valstu un ES kaimiņvalstu statusus meklē aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv 

STRUKTURĒTAIS
DIALOGS:
JAUNIEŠU UN 
JAUNATNES
POLITIKAS 
VEIDOTĀJU
TIKŠANĀS 
PROJEKTI 

Iespēja veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrībā un sekmēt 
diskusijas par Strukturētā dialoga tēmām un prioritātēm, kā 
arī par jaunatnes politiku. Projektā jaunieši var diskutēt par 
izvēlētām tēmām, gan savstarpēji, gan ar lēmumu pieņēmē-
jiem, ekspertiem un jaunatnes jomas politiķiem, lai gūtu 
jaunatnes politikas veidošanai noderīgas atziņas.

Kas var iesniegt projektu?
Nevalstiskās organizācijas, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, 
pašvaldības un pašvaldību iestādes.

Kas var piedalīties projektā?
Jaunieši no 13 līdz 30 gadiem.

Dalībnieku skaits: vismaz 30 cilvēku.

Projekta ilgums: no 3 līdz 24 mēnešiem.

Projektā iesaistītajiem lēmumu pieņēmējiem/ekspertiem nav vecuma un 
ģeogrāfiskā ierobežojuma.

Projektus var īstenot nacionālā, kā arī starptautiskā mērogā. 

Starptautiskus projektus iespējams veidot ar Programmas* valstīm un ar ES 
kaimiņvalstīm**.

Starptautiskā projektā jābūt iesaistītām vismaz divām organizācijām no vismaz 
divām valstīm, no kurām viena ir no Programmas* valsts.

Projekta aktivitātēm jānotiek projekta iesniedzēja valstī.

Citus svarīgus kritērijus un informāciju par finansēšanas noteikumiem iespējams atrast programmas „Erasmus+” vadlīnijās
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv 


