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PROGRAMMA PROGRAMMA

“ERASMUS+:
JAUNATNE DARBĪBĀ”
Programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis 
ir uzlabot jauniešu vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbinieku un citu darbā ar 
jaunatni iesaistīto personu kompetences, veicināt darba ar jaunatni kvalitātes celšanu, 
papildināt politikas reformas vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, izmantojot 
neformālās izglītības metodes. 
Programma “Erasmus+”, kurā ietilpst arī “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, tiek īstenota no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ar kopējo budžetu 14,7 miljardi eiro. 
10% (1,4 miljardi eiro) no kopējā programmas finansējuma paredzēti jaunatnes jomai.

PROGRAMMAI “ERASMUS+: JAUNATNE 
DARBĪBĀ” IR TRĪS PAMATDARBĪBAS, KATRA AR 
SAVIEM PROJEKTU VEIDIEM:

pamatdarbības
projektu veidi

pamatdarbība pamatdarbība
1. 2. 3.

Jauniešu apmaiņas un 
jaunatnes darbinieku 

mobilitāte

Stratēģiskās partnerības  
inovāciju atbalstam un 
stratēģiskās partnerības  

labās prakses apmaiņai (tajā  
skaitā starptautiskas  
jauniešu iniciatīvas)

Jaunatnes dialoga 
projekti

Programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā” dod iespēju jauniešiem, sadarbojoties ar citu 
valstu jauniešiem, iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot 
projektus, kā arī, apzinoties sevi kā Eiropas pilsoņus, piedalīties Eiropas nākotnes veidošanā.
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JSPA ir programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
nacionālā aģentūra Latvijā. JSPA ir Izglītības un zinātnes 
ministrijas pakļautībā esoša valsts iestāde, kas ir atbildīga 
par programmas īstenošanu un popularizēšanu Latvijā. 
Tās uzdevumos ietilpst iesniegto projekta pieteikumu 
izvērtēšana un administrēšana, informācijas par programmu 
nodrošināšana, neformālās izglītības veicināšana un 
jauniešu mobilitātes informācijas nodrošināšana.

JAUNATNES STARPTAUTISKO 
PROGRAMMU AĢENTŪRA 
(JSPA)
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MUMS 
GĀJA TĀ…  
jeb
IEVADA 
VIETĀ

LŪK, ČETRI BRĪNIŠĶĪGI 
JAUNIEŠU APMAIŅAS 
PROJEKTU PIEREDZES 
STĀSTI, KUROS DALĀS 
JAUNIEŠI UN JAUNIEŠU 
ORGANIZĀCIJU 
PĀRSTĀVJI.

IZMANTO SAVAS TIESĪBAS, LAI CIENĪTU CITUS

Projekta nosaukums: “USE YOUR 
RIGHTS TO RESPECT THE OTHERS”
Projekta koordinators:  BIEDRĪBA 
“CREATIVE MINDS FOR CULTURE”
Partnervalstis: LATVIJA, LIETUVA, 
UKRAINA, BALTKRIEVIJA, GRUZIJA
Dalībnieku skaits: 34
Apmaiņas norises vieta: SĒJA (LATVIJA)

Jauniešu organizācija “Creative Minds 
for Culture” (CMC) sadarbībā ar 
partnerorganizācijām no Gruzijas, Lietuvas, 
Ukrainas un Baltkrievijas, viesu namā 
“Rūķīši”, Sējas novadā īstenoja pirmo 
Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas 
projektu “Use Your Rights To Respect The 
Others” (no angļu valodas – “Izmanto savas 
tiesības, lai cienītu citus”).

Šis bija pirmais programmas “Erasmus+” 
projekts, kas īstenots Sējas novadā, un 
tā ietvaros jauniešiem ar ierobežotām 
iespējām bija iespēja pilnveidot zināšanas 
un izpratni par cilvēktiesību jautājumiem, 
sekmēt starpkultūru izglītību un pieredzes 
apmaiņu ar saviem vienaudžiem. Ar 
neformālās izglītības metožu palīdzību 34 

jaunieši un jauniešu līderi attīstīja izpratni 
par iecietību un cilvēktiesību ievērošanu, lai 
mazinātu naida runas izpausmes, veicināja 
kritiskās domāšanas prasmes un plašsaziņas 
līdzekļu lietotprasmes izmantošanu.

Jauniešu apmaiņas pirmajās dienās jaunieši 
iepazina viens otru un dažādās kultūru 
tradīcijas, prezentējot pārstāvētās valstis un 
organizācijas, organizējot viktorīnas, mācot 
viens otram tradicionālās dejas un spēles, 
kā arī, iepazīstot dažādu tautu kulināriju. 
Atbilstoši projekta tēmai, jaunieši pilnveidoja 
zināšanas par cilvēktiesību jautājumiem, 
iepazinās ar vārda brīvības situāciju dažādās 
valstīs, vēsturisko attīstības procesu un 
dalījās personīgajā pieredzē, par situācijām, 
kad saskārušies ar naida runas izpausmēm. 
Jauniešiem tika organizēti vairāki pārgājieni 
Sējas novadā, iepazīstot kultūras un dabas 
apskates objektus Sējas novadā.

Tuvojoties projekta noslēgumam, jaunieši 
paši sagatavoja dažādas aktivitātes Sējas 
novada bērniem un jauniešiem, kuras 
tie organizēja Sējas pamatskolā un pie 
Sējas novada kultūras nama. Jaunieši bija 
patīkami pārsteigti par vietējo iedzīvotāju 
atsaucību, atvērtību un gatavību iesaistīties 
sagatavotajās aktivitātēs un jauniešu labajām 

4



Projekta nosaukums: “HIBERNATION”
Projekta koordinators:  BIEDRĪBA 
“PIEDZĪVOJUMA GARS”
Partnervalstis: LATVIJA, BULGĀRIJA, 
ČEHIJA, ITĀLIJA, RUMĀNIJA
Dalībnieku skaits: 31
Apmaiņas norises vieta: TUKUMS (LATVIJA)

angļu valodas zināšanām saskarsmē ar 
jauniešiem no citām valstīm. Aktivitāšu 
laikā jaunieši iepazinās ar projekta tēmu un 
kampaņas “Saki NĒ naida runai!” iniciatīvām. 
Projekta pēdējā dienā, jaunieši atzina, ka šī 
viņiem ir bijusi unikāla iespēja uzzināt par 
cilvēktiesībām, it īpaši vārda brīvības situāciju 
dažādās valstīs, saskatot gan kopīgo, gan 
atšķirīgo. Jaunieši atzinīgi izteicās par Latvijas 
dabas skaistumu un Sējas novada iedzīvotāju 
atsaucību, organizējot dažādas projekta 
aktivitātes.

Plašāka informācija par jauniešu 
apmaiņu “Use Your Rights To Respect 
The Others” un tās rezultātiem ir 
pieejama organizācijas mājas lapā  
www.mindsforculture.com un 
Facebook lapā: @mindsforculture

Creative Minds for Culture

Mēs, Millenium 
paaudze, darām tā…

“Hibernation” ir biedrības “Piedzīvojuma 
gars” īstenots “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
jauniešu apmaiņas projekts, kurā jaunieši 
attīstīja savas prasmes, lai viņiem būtu 
vieglāk vadīt savas emocijas, šādi gada 
drūmajā periodā vieglāk saglabājot pozitīvu 
noskaņojumu. Bet ilgtermiņā šīs prasmes 
palīdz saglabāt labu mentālo veselību.

Mēs esam Millenium paaudze, kura uzaugusi 
roku rokā ar dažādām tehnoloģijām, ļoti 
mainīgā vidē un ekonomiskos apstākļos un 
kurus bieži sauc par izteikti narcistiskiem 
un uz savām tiesībām orientētiem. Lai gan 
tas neizklausās glaimojoši un par mūsu 
paaudzes tieksmi ārēji izrādīties liecina bieži 
dzīvei neadekvātie sociālo tīklu profili, mūsu 

problēmas attiecībās ar sevi un citiem 
bieži ir vienas un tās pašas.

Projekta programma jau no paša sākuma 
bija veidota tā, lai stiprinātu dalībnieku 
uzticības un paļaušanās sajūtu uz 
citiem, savas lomas atrašanu grupā un 
komūnas attiecību veidošanu. Aktivitātes 
iekļāva pārgājienus grupā, individuālus 
piedzīvojumus mežā, dalīšanos ar 

domām un sajūtām kopīgos vakara apļos. 
Mēs kopīgi radījām skaistas uguns skulptūras, 
bet vienlaicīgi kopīgi risinājām arī dažādās 
problēmas, ar kurām saskārāmies. Lai arī 
mēs katrs ieradāmies ar savām rūpēm no 
dažādām Eiropas valstīm, no dažādiem 
sociāliem slāņiem, no dažādām ģimenēm 
un kultūrām, mēs pārliecinājāmies, ka dziļi 
sirdī mēs vēlamies vienu un to pašu - būt 
pieņemti un novērtēti. Un tā pa īstam! 
Par to, kas mēs esam, un par to, ko mēs 
sniedzam mūsu tuvākajiem, mūsu komūnai 
un sabiedrībai kopumā. Tieši tāpēc es un 
citi dalībnieki patiešām novērtēja šī projekta 
dažādās dimensijas. Mums bija iespēja 
katram pārdomāt, vai mēs turam kādu 
aizvainojumu, vai nespējam kādam piedot 
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vai atvainoties, vai vienmēr godīgi un atklāti 
iestājamies par savām vērtībām, vai esam par 
sevi pārliecināti un uzticamies citiem.

Vēl cita projekta dimensija bija aktīvie darbi 
kopā - dažādās grupās. Īpašs izaicinājums 
bija dienas, kad akā pazuda ūdens un 
mēs visi kā komūna pieņēmām dažādas 
stratēģijas, lai to tērētu taupīgāk. Kopīgi 
uzbūvējām zaķīšu pirtiņu, rūdījām ķermeni 
un pierādījām drosmi, lienot āliņģī.
Šī ūdens trūkuma problēma radīja mūsu 
mazajā ciltī jaunu diskusiju par klimata 
pārmaiņām, dažādām vides problēmām un 
iespējamiem risinājumiem. Dažādās grupās 
kopā strādājām, lai izveidotu apzinātības 
un videi draudzīgas dzīvošanas prasmju 
meistarklases citiem dalībniekiem - mums 
kopā ir tik daudz svarīgu zināšanu, ideju un 
prasmju - paši bijām pārsteigti! Viena no 
svarīgākajām sajūtām, par ko runājām, bija tā, 
ka Eiropas jauniešu paaudze grib izlauzties 
no materiālisma kulta, kurā apbrīnojam 
cilvēkus, slavenības, kuri tērē daudz pasaules 
resursu un izvēlas luksusu. Jaunieši Eiropā 

var būt proaktīvi un lokāli risināt sociālas un 
vides problēmas, ja paši sev tic un ir kopā ar 
saviem domubiedriem.

Projektu par īpašu padarīja gan paši 
dalībnieki, gan organizatoru komanda 
no biedrības “Piedzīvojuma gars”, bet 
lielākais atbalsts mācīšanās procesā bija 
vienkāršā vide, kurā dzīvojām, un skaistā, 
tuvā daba, kurā gājām sevi izaicināt, pazust 
un atrasties. Kamēr daudzi jaunieši diemžēl 
cieš no mentālām problēmām - trauksmes, 
depresijas, dažādām atkarībām un slikta 
pašnovērtējuma, pasaulē tiek meklēti veidi, 
kā dzīvot labāk un veselīgāk. Un šie labas 
dzīves noslēpumi patiesībā nemaz nav 
noslēpumi - labs ēdiens, dziļš un salds miegs, 
svaigs gaiss, fiziskas aktivitātes, radīšanas 
process un ciešas attiecības ar līdzcilvēkiem. 
“Hibernation” bija vieta, kur mums visiem 
droši kopā praktizēt paradumu rūpēties par 
sevi, savu pašsajūtu un par citiem. Mēs katrs 
esam daļa no kaut kā lielāka.

 Biedrības “Piedzīvojuma gars” komanda

Jaunieši sagatavo teatrālu 
priekšnesumu, kurā uzsver 
dažādību
Projekta nosaukums: “LABI!”
Projekta koordinators:  JŪRMALAS BĒRNU 
UN JAUNIEŠU INTEREŠU CENTRS UN 
JŪRMALAS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS
Partnervalstis: LATVIJA, ZVIEDRIJA, ITĀLIJA, 
FRANCIJA, PORTUGĀLE
Dalībnieku skaits: 39
Apmaiņas norises vieta: JŪRMALA (LATVIJA)

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs 
un Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs 
īstenoja Eiropas Savienības programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešu 
apmaiņu “Labi!”, kuras mērķis bija 
attīstīt jauniešu starpkultūru izglītības 
kompetences un sekmēt jauniešu ar īpašām 
vajadzībām iekļaušanu sabiedriskajos 
procesos, izmantojot dažādas mākslas un 
teātra metodes.

Jauniešu apmaiņas projekta ideja radās 
Jūrmalas jaunietēm Vairai Cipulei un 
Paulai Tārei, piedaloties citā “Erasmus+” 
jauniešu apmaiņā. Tad kopā ar citiem 
Jūrmalas jauniešiem tika izlemts, ka 
teātra metodes palīdzētu mazināt 
saskarsmes šķēršļus un neformālā 
gaisotne sekmētu mācīšanās procesu 
un savstarpējo komunikāciju.

Sagatavošanās process jauniešu ar  
speciālām vajadzībām iekļaušanai
Lai sagatavotu projekta pieteikumu, tika 
organizētas klātienes un tiešsaistes tikšanās 
ar partnerorganizāciju pārstāvjiem, kuru 
laikā jaunieši pārrunāja projekta mērķus, 
plānoja aktivitāšu programmu, iespējamos 
rezultātus un nepieciešamos resursus. 
Atbilstoši jauniešu idejai un līdzšinējai 
pieredzei, projektā tika veidota partnerība 
ar organizāciju “KF Heros” (Jevle, Zviedrija), 
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kuras primārā mērķa grupa ir jaunieši 
ar īpašām vajadzībām, “Check-In” (Beja, 
Portugāle), Teračinas sadraudzības pilsētu 
asociāciju (Itālija) un Kabūras sadraudzības 
pilsētu asociāciju (Francija). Lai veiksmīgāk 
sagatavotos jauniešu apmaiņai, grupu līderi 
un jauniete no Latvijas tikās Iepriekšējā 
plānošanas vizītē (IPV), kas palīdzēja 
izvērtēt uzturēšanās vietas un 
aktivitāšu atbilstību jauniešiem 
ar īpašām vajadzībām, un 
identificēt neskaitāmas 
detaļas, kurām jāpievērš 
uzmanība jauniešu 
apmaiņas īstenošanas 
procesā.

Plānojot jauniešu 
apmaiņu, ņēmām 
vērā, ka katram 
dalībniekam ir savas 
vajadzības un iespējas 
piedalīties projektā. Pats 
sagatavošanās process bija liela 
mācīšanās pieredze, jo meklējot 
labākos risinājumus aktivitāšu telpām, 
transportam un programmas pilnveidei, 
bija jāizvērtē dalībnieku specifiskās 
vajadzības. Lielu atbalstu sniedza dalībnieku 
ar speciālām vajadzībām pavadošās 
personas, kas dalījās ar visdažādākajiem 
padomiem plānošanas procesā un bija 
jauniešiem līdzās, atbalstot un palīdzot visa 
projekta laikā.

Atšķirīgiem veselības traucējumiem 
ir nepieciešami atšķirīgi vides un arī 
aktivitāšu pielāgojumi. Jauniešu apmaiņā 
piedalījās jaunieši ar kustību traucējumiem, 
tāpēc aktivitāšu norises vietas iepriekš 
izpētījām, pārliecinoties, ka jaunieši jutīsies 
komfortabli. Lai telpas būtu atbilstošas 
jauniešu vajadzībām, IPV laikā tiešsaistē 
sazinājāmies ar jauniešiem un parādījām 
istabiņas, kas palīdzēja pārliecināties par 
to atbilstību. Piemēram, lai nodrošinātu 
dalībniekiem ar kustību traucējumiem 
transportu, iepazināmies ar pakalpojuma 
sniedzēju piedāvājumiem un veicām 
atbilstoša transportlīdzekļa rezervāciju. 
Tāpat, plānojot pārvietošanos ar vilcienu, 
rēķinājāmies, ka iepriekš jāinformē AS 
“Pasažieru vilciens” par konkrētu laiku, 
bet nezinājām, ka tikai noteiktās vilciena 
pieturās tiek piedāvāta iespēja uzņemt un 
izlaist pasažierus ratiņkrēslos.

Projekta pro-
gram mu gata-

vojot, ņēmām vērā, 
ka grupā ir jaunieši, 

kuriem ir autisms, 
disleksija, uzmanības trūkuma un 

hiperaktivitātes traucējumi. Tāpēc aktivitāšu 
programmā lielu uzsvaru likām uz metožu 
dažādību, interaktivitāti, norišu vietas 
maiņu, īsām un biežām pauzēm, metodēm, 
kas palīdz jauniešiem pašiem adaptēt 
aktivitātes instrukcijas, laiku un izpildes 
veidu, darbošanos grupā vai individuāli.

Projekta dalībnieki sagatavo izrādi  
dažādās sajūtu valodās
Projektā izmantotās metodes un jauniešu 
pieredzes apmaiņa sniedza vērtīgu 
ieguldījumu iekļaušanas jautājumu 
risināšanā. Tas palīdzēja iesaistīt jauniešus, 
it īpaši jauniešus ar speciālām vajadzībām, 
attīstīt viņu komunikācijas prasmes, prasmi 
strādāt komandā un nebaidīties, saskaroties 
ar dažādības aspektiem. Process, kurā jaunieši 
kopīgi gatavoja mini-teatrālu priekšnesumu, 
sniedza viņiem unikālu sociālās mācīšanās 
pieredzi. Dažādības aspekti šajā procesā 
bija vienojošais spēks, ļaujot dalībniekiem 
apzināties sevi kā unikālas personības, tāpēc 
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noslēguma priekšnesums, 
kas tika demonstrēts plašākai 
sabiedrībai Raiņa un Aspazijas 
vasarnīcā, klātesošajiem 
atklāja dalībnieku būtību un 
emocijas.

VIDEO ATSKATS UZ PROJEKTU: 
 
HTTPS://YOUTU.BE/YO4BCVQWVIW

Jūrmalas pilsētas 
jaunatnes lietu speciāliste

• “Ieguvu ļoti vērtīgu pieredzi, pavadot laiku ar tik 
dažādiem cilvēkiem. Šis projekts man ļāva saprast to, 
ka iesaistīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām patiesībā 
nav ļoti liela problēma. Tikai jāmēģina vienam otru 
saprast. Un tas nav sarežģīti, ja saņem drosmi pajautāt 
un uzklausīt. Projektā bija arī tādi, kuriem ir ļoti sliktas 
angļu valodas zināšanas, bet mēs atradām veidus, 
kā komunicēt. Vislabāk man atmiņā ir palikušas 
tās dienas, kad mēs bijām uz skatuves un kopīgi 
veidojām savu priekšnesumu,” Jauniešu apmaiņas 
dalībniece Patrīcija (Jūrmala).

• “Mūsu idejas var izteikt ar 
vārdiem, bet tos var izteikt 
arī ar mākslu. Un mūsu 
bailes arī var izteikt ne tikai 
ar vārdiem, bet lielākajai 
daļai no mums nav 
pārliecības un iniciatīvas, 
lai to izdarītu. Šajā apmaiņā 
mēs izaicinājām sevi atklāt 
vairāk, izmantojot mūziku, 
kustību un emocijas. 
Visspilgtāk prātā ir palicis 
tieši tas, ka mēs izzinājām 
savas emocijas, izmantojot 
klusumu, kas citiem par 
mums atklāja vairāk nekā 
vārdi,” Clara (Beja).

• “Es iemācījos izteikt 
to, ko es patiesībā 
jūtu, nebaidoties, ka 
citi par mani smiesies 
vai padomās, ka esmu 
kaut kāds dīvainis. 
Pēc šīs jauniešu 
apmaiņas man ir 
vieglāk sarunāties ar 
svešiniekiem,” Patric 
(Jevle).

PROJEKTA 
DALĪBNIEKU 
ATZIŅAS

• “Es sapratu, cik svarīgi 
ir sarunāties un 
klausīties. Reizēm 
cilvēki var saprast kaut 
ko citu, un tas rada 
daudz problēmu. Ir 
jābūt pacietīgiem, lai 
izskaidrotu, ko mēs 
gribam pateikt, it 
īpaši, ja otru cilvēku 
nepazīstam tik labi. 
Arī bez vārdiem var 
uzmundrināt un aicināt 
citus būt drošākiem, 
nebaidīties pateikt to, 
ko tajā brīdī patiesībā 
jūt,” Camilla (Teračina).

Kā motivēt jauniešus kļūt 
aktīvākiem?
Projekta mērķis bija 
izstrādāt metodes, kā 
motivēt jauniešus iesaistīties 
jauniešiem domātās 
organizācijās un izmantot 
to sniegtās iespējas sevis 
pilnveidošanā un savu 

ideju īstenošanā. Piecu 
dienu garumā dalībnieki 
vecumā no 13 līdz 18 
gadiem, kopā darbojoties 
un sadarbojoties, mācījās, 
kā motivēt vienam otru 
un kur meklēt motivāciju, 

kādas iespējas sniedz aktīva 
darbošanās, kā veicināt savu 
ideju redzamību.

Apmaiņas laikā projekta 
dalībnieki iepazinās ar trim 
mācīšanās veidiem: formālo, 
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NO 2019. GADA 15. LĪDZ 19. 
NOVEMBRIM SLOVĀKIJAS 
GALVASPILSĒTĀ BRATISLAVĀ 30 
SKOLĒNI NO LATVIJAS, SLOVĀKIJAS 
UN ZIEMEĻMAĶEDONIJAS 
PIEDALĪJĀS STARPTAUTISKĀ 
PROGRAMMAS “ERASMUS+: 
JAUNATNE DARBĪBĀ” JAUNIEŠU 
APMAIŅAS PROJEKTĀ “ACTIVITY 
MEANS OPPORTUNITY”.

neformālo (non-formal) un ikdienas 
mācīšanos (informal). Jaunieši 
salīdzināja visus trīs mācīšanās veidus, 
meklēja tajos kopīgo un atšķirīgo. 
Aktivitātes noslēgumā jaunieši 
secināja, ka patiesībā katru dienu gan 
skolā, gan ārpus tās notiek nemitīgs 
mācīšanās process. Dalībnieki apguva 
arī dažādus efektīvas motivācijas 
paņēmienus. Emocionāli visspēcīgākā 
izrādījās aktivitāte, kurā dalībnieki 
mācījās teikt viens otram precīzus 
un pārdomātus komplimentus par 
biedru sasniegumiem. Tas nemaz 
nebija tik viegli – ikdienā ierastos 
“labi”, “super” un “forši” aizstāt ar 
komplimentiem, kas ir personiski un skaidri 
pasaka, kas tieši tiek paslavēts.

Apmaiņas laikā skolēni iepazinās arī 
ar 8 pamatkompetencēm (8 Key 
Competences). Jaunieši secināja, ka, 
zinot pamatkompetences un veicot savu 
pašvērtējumu, ir iespējams nospraust daudz 
precīzāku dzīves mērķi ar konkrētiem soļiem, 
jo pamatkompetences ļauj saprast, kas vēl 
pilnveidojams sevī, lai nākotnē būtu tur, kur 
gribētos. Pēc pamatkompetenču izpētes 
dalībnieki ķērās klāt galvenajam šī projekta 
uzdevumam – vizītei vietējā Bratislavas 
skolā. Projekta dalībniekus uzņemt bija 
piekritusi Bratislavas elektrotehnikas 
profesionālā vidusskola. Jaunieši gatavoja 
īsas prezentācijas par šo apmaiņas projektu 
un tajā paveikto, programmu “Erasmus+”, 
kā arī izveidoja interesantas interaktīvas 
aktivitātes un t.s. enerdžaizerus. Visi 30 
jaunieši bija sadalīti trīs grupās pa 10 
dalībniekiem katrā un vizītes laikā vienlaicīgi 
tika īstenotas trīs nodarbības elektrotehnikas 
vidusskolas audzēkņiem un skolas viesiem, 
jo šajā dienā skolā notika Atvērto durvju 
diena. Kopumā projekta 
dalībnieku izveidotajās 
nodarbībās piedalījās vairāk 
nekā 100 jauniešu. Visas trīs 
nodarbības bija interesantas, 
interaktīvas, informatīvas un 
notika angļu valodā. Pēc to 
novadīšanas, izvērtējot šo 
pieredzi, jaunieši atzinās, ka 
šī bija viena no grūtākajām 
lietām viņu mūžā, bet ka 
viņi ir apmierināti ar savu 
sniegumu un ar saviem 
komandas biedriem.

Godinot Latvijas 101. dzimšanas dienu, 
vakariņas 18. novembrī notika slovāku 
tradicionālo ēdienu restorānā, kur dalībnieki 
nomēģināja slovāku ēdienus, bet desertā 
baudīja Latvijas dzimšanas dienas kūku. 
Par godu savas valsts svētkiem, jaunieši no 
Latvijas visiem klātesošajiem nodziedāja 
dziesmu “Liedagā”, ko ar skaļiem aplausiem 
sveica ne tikai projekta dalībnieki, bet arī 
pārējie restorāna viesi.

Jauniešu apmaiņa tika noslēgta ar 
Youthpass sertifikātu pasniegšanu. Visas 
apmaiņas laikā dalībnieki vakaros un 
brīvos brīžos aizpildīja Learning Agenda 
formu. Learning Agenda ļauj ieraudzīt, 
kādas kompetences, prasmes un zināšanas 
katrs dalībnieks individuāli ir ieguvis vai 
pilnveidojis, piedaloties nodarbībās un 
sadarbojoties ar saviem vienaudžiem. Visiem 
interesentiem ir iespēja papildināt savu 
Youthpass sertifikātu tiešsaistē, izmantojot 
Learning Agenda apkopoto informāciju par 
apmaiņas aktivitātēm, un saņemt sertifikāta 
paplašināto versiju, kurā būs redzamas 
projekta laikā pilnveidotās kompetences. 

Biedrība “SKOLA” 
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JA JAU TU ESI 
TICIS LĪDZ ŠAI 
SADAĻAI, TAD 
PIRMAIS SOLIS 
IR VEIKSMĪGI 
SPERTS – TU ESI 
VISMAZ KLUSĪBĀ 
SEV PATEICIS 
“JĀ” JAUNIEŠU 
APMAIŅAS 
PROJEKTA 
RĪKOŠANAI. 
LIELISKI.

Ko tālāk? Kā jauniešu apmaiņas 
projektu īstenot tādu, kas paliek 

atmiņā ne vien tev, bet arī pārējiem 
dalībniekiem? Kā neuzkāpt uz 

tiem “grābekļiem”, uz kuriem 
tik daudzas reizes uzkāpuši 

citi? Kā visu projektu 
gūzmā atšķirties ne 

vien ar projekta 
kvalitāti, bet arī ar 
ideju oriģinalitāti 

un entuziasmu?

Visu pēc kārtas.

Vienkāršākās lietas 
vispirms un pārējo –  

pēc tam.

KAS IR JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTS?
Tas ir projekts, kura ietvaros jauniešu grupai (tev un taviem draugiem) ir iespēja 

savā valstī uzņemt jauniešus no citas(–ām) valsts(–īm) vai pašiem doties uz kādu citu 
valsti, lai kopā ar citu(–ām) jauniešu grupu(– ām) piedalītos kopīgi veidotā projektā par 

noteiktu tematu. Tā ir iespēja satikties, lai neformālā un aizraujošā veidā kopā gūtu jaunu 
pieredzi, zināšanas un prasmes, labāk iepazītu savu un citu kultūru.

2.
KOPĀ

1.
Jaunieši no 

dažādām
valstīm

7.
Jaunas

zināšanas,
prasmes un

pieredze

6.
Starptautisks

pasākums

5.
Dažādas
kultūras

4.
Mērķis

3.
Tēma

Lūk, atslēgas
vārdi, kas veido

jauniešu apmaiņas
projektu!

Izklausās vienkārši, vai ne?

Un tiešām — tas NAV
ļoti sarežģīti.

TAČU UZREIZ 
JĀPIEBILST, 
KA IR DAUDZ 
PASĀKUMU, 
KAS, LAI 
GAN LĪDZĪGI, 
TOMĒR NEVAR 
BŪT JAUNIEŠU 
APMAIŅAS 
PROJEKTI.

PAR KO IR 
STĀSTS? 
JEB KAS IR 
JAUNIEŠU 
APMAIŅAS 
PROJEKTI?
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Katru gadu projektu konkursu termiņi atšķiras, tādēļ iepazīsties ar aktuālo informāciju JSPA 
tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv, lai uzzinātu, līdz kuram datumam tev jāpagūst iesniegt 
projekta pieteikumu. 

Kas NAV jauniešu apmaiņas projekti?

Jāpiebilst, ka elementi no iepriekšminētajiem pasākumiem VAR būt daļa no jauniešu 
apmaiņas, piemēram, vakars, kas veltīts neformālai valodu apguvei, vai darba grupa, kas 
sagatavo deju uzvedumu apmaiņas noslēgumam.

Līdzīgi ir ar jauniešu apmaiņas projektiem, 
kuros ietverti sporta un radošās un skatuves 
mākslas elementi – apmaiņas programmā 
DRĪKST būt iekļauts sports, dejošana, 
mūzika, fotografēšana vai gleznošana, taču 
jauniešu apmaiņas projekts NEDRĪKST būt 
tikai par to. Jauniešu apmaiņas projekta 
mērķis nedrīkst būt tikai satikšanās, lai 

katrs parādītu, ko māk, vai lai pierādītu, 
kura futbola komanda ir vislabākā. Tā 
pamatdoma ir – dalībnieki apmaiņas laikā 
gūst jaunu pieredzi un prasmes, tādēļ 
dejošana, mūzika, teātris un citas aktivitātes 
var tikt izmantotas kā metodes, taču tās 
nedrīkst būt jauniešu apmaiņas projekta 
mērķis.

CIK ILGI?

PROJEKTU KONKURSA BEIGU TERMIŅŠ

PROJEKTU KONKURSI

Pirms ķerties pie jauniešu apmaiņas 
projekta veidošanas, jāizdomā, cik ilga būs 
jūsu aktivitāte. Jāpatur prātā, ka aktivitātes 
ilgums var būt no 5 līdz 21 dienai (neskaitot 
ceļošanas dienas),  – tātad līdz pat trīs 

nedēļām! Prātīgi gan būtu vēlreiz izlasīt 
aktuālāko programmas “Erasmus+” vadlīniju 
versiju JSPA tīmekļa vietnes www.jaunatne.
gov.lv sadaļā “Erasmus+”, lai pārliecinātos, 
vai dienu skaits nav mainījies.

Jauniešu apmaiņas projektam finansējums 
tiek piešķirts, izvērtējot projekta pieteikuma 
formas, kurās sīki un detalizēti aprakstīts 
viss, kas saistīts ar projektu: tā ideja, mērķis, 
programma, dalībnieki, budžets utt. 
Jauniešu apmaiņas projektus var iesniegt 
trīs reizes gadā, un no projektu konkursa 
termiņa ir atkarīgs, kad jūs apmaiņu varēsiet 

īstenot. Jauniešu apmaiņas projekta 
izvērtēšanas un dokumentu sagatavošanas 
process parasti aizņem vismaz 3–4 
mēnešus, tādēļ, ja, piemēram, gribi jauniešu 
apmaiņas projektu īstenot vasarā, neatliec 
tā sagatavošanu un iesniegšanu uz aprīļa 
iesniegšanas termiņu, jo tad jau būs par 
vēlu! 

• Akadēmiski studiju 
braucieni

• Apmaiņas pasākumi ar 
mērķi gūt peļņu

• Apmaiņas pasākumi, ko 
var uzskatīt par tūrismu

• Festivāli

• Brīvdienu ceļojumi

• Valodu kursi

• Koncerttūres, izrādes, 
uzvedumi

• Skolas klašu apmaiņas

• Sporta sacensības

• Organizāciju regulāras 
sanāksmes

• Darba nometnes
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VISPĀRĪGI 
PAR JAUNIEŠU 
APMAIŅAS 
PROJEKTIEM

Lai varētu izstrādāt kvalitatīvu 
projekta pieteikumu, tādējādi 

pretendējot uz pieejamo 
finansējumu savam projektam, 

svarīgi iepazīties ar vispārīgajiem 
kritērijiem, lai iecerētais projekts atbilstu 

tam, kas ir jauniešu apmaiņas projekti.

Kādas organizācijas projektā var 
piedalīties?
Projektā var piedalīties šādas organizācijas:

• bezpeļņas/nevalstiskās organizācijas; 

• Eiropas līmeņa organizācijas, kas aktīvi 
darbojas jaunatnes jomā;

• sociālie uzņēmēji; 

• valsts un pašvaldības iestādes; 

• reģionu asociācijas; 

• Eiropas teritoriālās sadarbības grupas;

• sociāli atbildīgi uzņēmumi;

• neformālas jauniešu grupas (iesniedzot 
projekta pieteikumu JSPA, šādām 
neformālām jauniešu grupām būs 
nepieciešams likumiskais pārstāvis, 
piemēram, tā var būt tavas pilsētas 
dome, tava skola, jauniešu centrs u.tml.).

Kur projekts iesniedzams?
Projekta pieteikumu iesniedz tiešsaistē 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
applications/screen/home. 

Projekta pieteikumu iesniedz viena no 
projektā iesaistītajām organizācijām visu 
projektā iesaistīto organizāciju vārdā. 
Iesniedzējorganizācija projekta pieteikumu 
iesniedz tās valsts nacionālajā aģentūrā, 
kur tā ir dibināta. Piemēram, organizācija 
no Latvijas, kas uzņemas iesniedzēja lomu, 
projekta pieteikumu iesniegs Latvijas 
nacionālajai aģentūrai, tātad – JSPA.

Cik organizācijām projektā jābūt 
iesaistītām?
Projektā piedalās vismaz divas organizācijas 
no dažādām valstīm. Partneriem ir 
jābūt no ES Programmas valstīm vai ES 
Kaimiņvalstīm.

Kas ir ES Programmas valstis?
1. ES dalībvalstis: Beļģija, Bulgārija, Čehijas 

Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, 
Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, 
Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, 
Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, 
Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, 
Slovākija, Somija, Zviedrija, Lielbritānija*;

2. Programmas valstis, kas nav ES dalībvalstis: 
Ziemeļmaķedonijas republika, Islande, 
Lihten šteina, Norvēģija, Turcija, Serbija.

Kas ir ES Kaimiņvalstis?
1.  Austrumu partnerības valstis: Armēnija, 

Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, 
Moldova, Ukraina.

* atbilstības kritēriji ir jāievēro visā dotācijas darbības laikā. Ja Lielbritānija dotācijas darbības laikā izstājas no ES, 
nenoslēdzot ar ES konkrētu līgumu par to, ka Lielbritānijas pieteikumu iesniedzēji joprojām ir tiesīgi saņemt atbalstu, jūs 
turpmāk nesaņemsiet ES finansējumu (pēc iespējas turpinot līdzdalību) vai jums būs jāizstājas no projekta, pamatojoties 
uz attiecīgajiem dotāciju nolīguma izbeigšanas noteikumiem.

JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTI 
IR REĀLA IESPĒJA JAUNIEŠIEM 
TEPAT LATVIJĀ VAI ĀRPUS TĀS 
ĪSTENOT SAVU IDEJU KOPĀ 
AR VIENAUDŽIEM NO CITĀM 
VALSTĪM. ATŠĶIRĪBĀ NO CITIEM 
PROGRAMMAS “ERASMUS+: 
JAUNATNE DARBĪBĀ” 
PROJEKTU VEIDIEM JAUNIEŠU 
APMAIŅAS PROJEKTU GALVENIE 
IZSTRĀDĀTĀJI UN ĪSTENOTĀJI IR 
TIEŠI JAUNIEŠI!
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2.  Vidusjūras reģiona dienvidu valstis: 
Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Libāna, 
Lībija, Maroka, Palestīna, Sīrija, Tunisija.

3.  Rietumbalkāni: Albānija, Bosnija un 
Hercegovina, Kosova, Melnkalne;

4.  Citas: Krievijas Federācija.

Kāds ir jauniešu apmaiņas projekta 
ilgums?
Jauniešu apmaiņas projekts var ilgt no 3 
mēnešiem līdz pat 24 mēnešiem atkarībā 
no tā, kādas aktivitātes un pasākumi 
ieplānoti visos paredzētā projekta posmos.

Kāds ir jauniešu apmaiņas aktivitātes 
ilgums?
Ieplānotā apmaiņas aktivitāte var ilgt no 
5 līdz 21 dienai, neskaitot ceļā pavadītās 
dienas.

Kur drīkst īstenot jauniešu apmaiņas 
aktivitāti?
Pasākumam jānotiek valstī, kurā atrodas 
viena no iesaistītajām organizācijām.

Kas var piedalīties jauniešu apmaiņas 
projektā?
Jauniešu apmaiņas projektā drīkst 
piedalīties dalībnieki vecumā no 13 līdz 
30 gadiem (ieskaitot), kuri dzīvo projektā 
iesaistīto organizāciju mītnes valstī. Katras 
valsts dalībnieku grupu pavada vismaz 

viens grupas vadītājs jeb līderis, viņa 
vienīgais vecuma ierobežojums - viņam 
jābūt pilngadīgam. 

Kāds ir pieļaujamais dalībnieku skaits un 
valsts grupu sastāvs?
Katras valsts grupā jābūt vismaz četriem 
dalībniekiem un vienam grupu līderim. 
Jauniešu apmaiņā kopumā drīkst piedalīties 
no 16 līdz 60 dalībniekiem, neskaitot grupu 
līderus.

Kas ir iepriekšējās plānošanas vizīte?
Iepriekšējās plānošanas vizīte (IPV) ir 
jauniešu apmaiņas projekta papildu 
aktivitāte, kuru iespējams īstenot pirms 
paredzētās apmaiņas, lai projektā iesaistīto 
organizāciju pārstāvji, kopā sanākot, varētu 
ne tikai satikties dzīvē pirms jauniešu 
apmaiņas, bet arī izrunāt būtiskākos 
jautājumus, kas attiecas uz šīs aktivitātes 
organizēšanu. IPV nav obligāta aktivitāte, 
tomēr ieteicama, lai sekmīgāk varētu 
sagatavoties galvenajai projekta aktivitātei – 
jauniešu apmaiņai.

IPV drīkst ilgt līdz divām dienām, neskaitot 
ceļā pavadītās dienas, un tajā var piedalīties 
viens grupas līderis vai dalībnieks no 
katras organizācijas. Dalībnieku skaitu var 
palielināt līdz diviem, ar nosacījumu, ka 
viena no šīm divām personām ir grupas 
līderis un otrs ir jaunietis, kurš jauniešu 
apmaiņā piedalīsies kā dalībnieks.

1. 16 jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas 7 dienas pavada 
Koknesē, īstenojot ES Programmas valstu jauniešu apmaiņas projektu. Tā 
mērķis ir brīvības, iecietības un cieņas pret cilvēktiesībām veicināšana 
caur dažādām neformālās izglītības metodēm un mākslu kā galveno 
apmaiņas metodi.

2. 30 jaunieši no Latvijas, Gruzijas un Grieķijas dodas uz Tbilisi, 
Gruzijā, lai 10 dienu laikā jauniešu apmaiņas projekta ar 
ES Kaimiņvalstīm ietvaros apvienotu dalībniekus no 
dažādām valstīm, rosinot tos iesaistīties diskusijās 
par bēgļiem, patvēruma meklētājiem un migrantiem, 
veicinot multikulturālismu un toleranci pret citām 
kultūrām Eiropā.

JAUNIEŠU 
APMAIŅAS 
PROJEKTU 
PIEMĒRI

BŪTISKI ATCERĒTIES – jo vairāk iesaistīto organizāciju un jauniešu, jo 
sarežģītāks būs projekts, tādēļ tiem, kas jauniešu apmaiņas projektu veido 
pirmo reizi, iesakām sākt ar tādu projektu, kurā nav iesaistīts maksimāli 
pieļaujamais dalībnieku skaits! Pēc tam, kad pirmais projekts ir aiz muguras un 
ir radusies apjausma, kas jauniešu apmaiņa ir par “zvēru”, tad jau var ķerties klāt arī 
kam lielākam.
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Kas ir kultūra? Vai tā ir traka dejošana tradicionālās mūzikas 
pavadījumā? Vai tās galvenā iezīme ir valoda? Vai kultūras 

būtiskākā sastāvdaļa ir mākslas darbi, grāmatas, 
Ziemassvētku tradīcijas, nacionālie ēdieni, vai kas cits?

Pastāv desmitiem viedokļu, kā definēt maģisko vārdu 
“kultūra”, taču viens ir skaidrs —  kultūru nevar ielikt tikai 

vienā “kastītē”, sakot, ka tā attiecas tikai uz radošo profesiju 
pārstāvjiem un to radītajiem darbiem vai tikai uz katras tautas 

paražu un tradīciju kopumu. Kultūra patiesībā ir stāsts ne vien 
par to, kā izskatāmies, kā runājam un ēdam (lai gan arī par to!), 

bet — vēl jo vairāk — kas mums katram ir svarīgi, ko mēs domājam un 
kāpēc rīkojamies tā, kā rīkojamies. Kultūru savā ziņā var dēvēt par mūsu 

īpašo kodu vai programmatūru, kas palīdz izprast un uztvert apkārtējo pasauli.

Jauniešu apmaiņas projekti ir ideāla vide, lai uzzinātu kaut ko vairāk par to, 
kā un kāpēc pasauli atkodē citur un, vai tas, ko esi dzirdējis iepriekš, patiešām 

ir taisnība! Vai igauņi tiešām ir lēni? Kāpēc Francijā bija studentu nemieri? Kāpēc 
itāļiem ir tik svarīga ģimene? Vai skoti tiešām ir skopi? Jauniešu apmaiņas projekti ir 

tava iespēja pašam iepazīt, izbaudīt, pagaršot, sadzirdēt un izjust to, kā pasauli uztver citās 
Eiropas valstīs!

STARPKULTŪRU 
IZGLĪTĪBA

Lai labāk apjaustu, kas ir kultūra un kā 
to labāk izprast, iedomājies aisbergu —  
kā zināms, tā viena  — mazākā — daļa 
ir redzama virs ūdens, savukārt otra, 
neredzamā, kas reizēm ir pat 10 reižu 
lielāka, ir zem ūdens. Līdzīgi ir ar kultūru —  
tai ir savas redzamās un neredzamās 
daļas, un bieži vien neredzamās daļas ir 
pamats un iemesls tam, kādēļ redzamās 
un pamanāmās daļas ir tieši tādas un ne 
citādas! Kultūras redzamās daļas var būt, 
piemēram, jau minētā valoda, kulinārija, 
mūzika u.c. Savukārt neredzamās daļas 
vairāk saistītas ar vērtībām, uzskatiem, 
vēsturi un tradīcijām, piemēram, laika un 
telpas uztvere, ģimenes jēdziens, izpratne 
par izglītību. 

Ir svarīgi saprast, ka, tieši izpētot un 
iepazīstot aisberga zemūdens daļu, jūs 
iegūsiet daudz lielāku izpratni par kādu 
citu kultūru. Protams, sākumā “redzamās” 
daļas bieži vien šķiet jautrākas un 
interesantākas, jā, arī vieglāk pastāstāmas 

un parādāmas, bet, lai tas ir jūsu apmaiņas 
izaicinājums,  — izdomāt, ko un kā darīt, 
lai ne vien gūtu dziļāku ieskatu kādā 
citā kultūrā, bet arī pārējiem apmaiņas 
dalībniekiem daudz vispusīgāk parādītu 
paši savu kultūru! Jāpiebilst, ka īstā 
starpkultūru mācīšanās notiek tikai 
tad, kad saduras aisberga “neredzamās 
daļas”. Mēģiniet panākt, ka tas notiek arī 
jūsu jauniešu apmaiņā!

Piemēram, tā vietā, lai rīkotu tradicionālos 
starpkultūru vakarus, kurā katra jauniešu 
grupa prezentē savu valsti, izdomājiet citu 
veidu, kā cits citam pastāstīt, kas esat, no 
kurienes nākat un kas jums ir svarīgi! Varbūt 
tas ir pārgājiens, kurā pie ugunskura stāstāt 
savu vecvecāku atmiņas par viņu bērnību un 
laiku, kurā viņi dzīvojuši? Varbūt tā ir izsole, 
kurā katra jauniešu grupa izsola savas valsts 
sakāmvārdus un parunas, kurā atspoguļotas 
sabiedrības vērtības? Mēģiniet atrast savu 
veidu, kā iemācīties ko jaunu par savu un 
citām kultūrām!

“ATKODĒ” CITUS!

AISBERGA TEORIJA
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Iegūstiet organizācijas ID (OID) kodu un aizpildiet projekta
pieteikumu tiešsaistē
Projekta pieteikumu vari aizpildīt šeit 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home

55

Tu gribi veidot jauniešu 
apmaiņas projektu
Izpēti visu nepieciešamo informāciju par
jauniešu apmaiņas projektiem JSPA 
tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv !

11
Atrodi cilvēkus (draugus, 
klasesbiedrus un/vai citus līdzīgi 
domājošos), kuri gribētu KOPĀ 
veidot šo projektu

22
Atrodiet partnerus ārvalstīs — kādu citu 
jauniešu grupu, kuri gribētu KOPĀ ar jums 
veidot jauniešu apmaiņas projektu
Par to, kā atrast projekta partnerus, vairāk lasi 
www.jaunatne.gov.lv

33
KOPĀ ar partneriem izstrādājiet projektu44

Projekta pieteikumu iesniedziet tiešsaistē trīs reizes gadā 
līdz projektu konkursa beigu termiņam
Lai noskaidrotu aktuālo informāciju par projektu konkursiem, apmeklē 
JSPA tīmekļa vietni www.jaunatne.gov.lv!

66
Projekta pieteikuma izvērtēšana
Par projekta pieteikuma izvērtēšanas procesu vairāk lasi 30. lpp.!77

Ja projekts ir apstiprināts, tad pēc līguma parakstīšanas 
un citu dokumentu noformēšanas projekts var sākties!8a8a

Ja projekts ir noraidīts, tad — nekas vēl nav zaudēts!
Konsultējieties ar JSPA darbiniekiem, partneriem, citiem zinošiem 
cilvēkiem, uzlabojiet savu projektu un iesniedziet vēlreiz!8b8b

NEFORMĀLĀ 
IZGLĪTĪBA

JAUNA PIEREDZE. JAUNAS 
ZINĀŠANAS. JAUNAS PRASMES. 
IESPĒJA UZLABOT SAVAS 
KOMUNIKĀCIJAS PRASMES 
STARPTAUTISKĀ VIDĒ. JAUNI 
IESPAIDI. INTERESANTA SADAĻA, 
KO VĒLĀK IERAKSTĪT SAVĀ CV.

Tie ir lielākie ieguvumi, 
veidojot un īstenojot 

jauniešu apmaiņas projektu. 
Procesam, kura laikā tu to visu 

iegūsi, ir nosaukums, kurš ir visas 
programmas “Erasmus+: Jaunatne 

darbībā” atslēgas vārds – tā ir neformālā 
izglītība.

Neformālajai izglītībai ir četri 
pamatprincipi, kas to dara īpašu  
un neatkārtojamu:

• Mācīties būt (learning to be), kas 
nozīmē  – apzināties sevi un savu vietu 
pasaulē. Apzināties spēju realizēt sevi.

• Mācīties būt kopā ar citiem (learning 
to be together), kas nozīmē – pieņemt 
apkārtējos un sadarboties ar tiem.

• Mācīties darot (learning by doing), kas 
nozīmē – iegūt dažādas prasmes un 
iema ņas praktiskā rīcībā (piemēram, 
fotografēt māca, nevis liekot sēdēt klasē 
un klausoties teorētiskas prezentācijas, 
bet gan iedo dot rokās fotoaparātu un 
sakot: “Gaidu tevi atpakaļ ar 50 tādām 
vai šādām bildēm!”).

• Mācīties mācoties (learning to learn), 
kas nozīmē – apgūt prasmes, analizēt 
savu pieredzi, gūt jaunas zināšanas, 
atrast informāciju un spēt to izmantot, 
nokļūstot jaunās dzīves situācijās.

Neformālās izglītības  
papildu sastāvdaļas:

• plānots process un norise,

• brīvprātīga līdzdalība,

• nav formāla novērtējuma,

• dalībnieku un līderu vai mācību vadītāju 
vidū nav izteiktas hierarhijas,

• spēja pielāgoties,

• nav vienas pareizas atbildes,

• aktīva līdzdalība,

• mācīšanās no pieredzes,

• process balstās uz dalībnieku 
vajadzībām, gaidām un interesēm,

• process ir elastīgs,

• līdzsvars starp individuālo mācīšanos un 
mācīšanos grupā.

Būtiski ir atcerēties, ka visos jauniešu 
apmaiņas projekta posmos (gan 
sagatavošanas, gan īstenošanas, gan 
turpinājuma aktivitāšu posmā) ir jābūt 
iekļau tam neformālās izglītības elementam!

Kā? Tur nu tavai izdomai un erudīcijai nav 
iero bežojumu, jo, lai mācītos kaut ko jaunu, 
var tikt izmantots gandrīz JEBKAS, — sākot 
no dažādiem priekšmetiem un lietām 
līdz pat vairāku dienu simulācijas spēlēm. 
Piemēram, mēģinot labāk izprast etniskās 
integrācijas jautājumu, tā vietā, lai aicinātu 
speciālistu no ministrijas, kas uzstātos ar 
divu stundu lekciju par šo tematu, varbūt 
labāk pašiem doties uz dažādām pilsētām 
un, runājot ar dažādu tautību pārstāvjiem, 
pašiem izpētīt, kāda tad īsti ir situācija un ko 
tās labā var iesākt. 

Lūk, vēl dažas idejas, kādas metodes 
izmantot, lai jauniešu apmaiņas projektā 
vēl spilgtāk parādītos neformālās izglītības 
dimensija, — darbs grupās, diskusijas 
un viedokļu apmaiņas par dažādiem 
tematiem, dažādas spēles, grupu 
saliedēšanas aktivitātes ārā un telpās, 
izpētes uzdevumi, intervijas, foto, video, 
mākslas izmantošana aktivitātēs, dažādu 
jaunu aktivitāšu izmēģināšana.
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Iegūstiet organizācijas ID (OID) kodu un aizpildiet projekta
pieteikumu tiešsaistē
Projekta pieteikumu vari aizpildīt šeit 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home

55

Tu gribi veidot jauniešu 
apmaiņas projektu
Izpēti visu nepieciešamo informāciju par
jauniešu apmaiņas projektiem JSPA 
tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv !

11
Atrodi cilvēkus (draugus, 
klasesbiedrus un/vai citus līdzīgi 
domājošos), kuri gribētu KOPĀ 
veidot šo projektu

22
Atrodiet partnerus ārvalstīs — kādu citu 
jauniešu grupu, kuri gribētu KOPĀ ar jums 
veidot jauniešu apmaiņas projektu
Par to, kā atrast projekta partnerus, vairāk lasi 
www.jaunatne.gov.lv

33
KOPĀ ar partneriem izstrādājiet projektu44

Projekta pieteikumu iesniedziet tiešsaistē trīs reizes gadā 
līdz projektu konkursa beigu termiņam
Lai noskaidrotu aktuālo informāciju par projektu konkursiem, apmeklē 
JSPA tīmekļa vietni www.jaunatne.gov.lv!

66
Projekta pieteikuma izvērtēšana
Par projekta pieteikuma izvērtēšanas procesu vairāk lasi 30. lpp.!77

Ja projekts ir apstiprināts, tad pēc līguma parakstīšanas 
un citu dokumentu noformēšanas projekts var sākties!8a8a

Ja projekts ir noraidīts, tad — nekas vēl nav zaudēts!
Konsultējieties ar JSPA darbiniekiem, partneriem, citiem zinošiem 
cilvēkiem, uzlabojiet savu projektu un iesniedziet vēlreiz!8b8b

8 SOĻI LĪDZ 
JAUNIEŠU 
APMAIŅAS 
PROJEKTAM
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AR KO
SĀKT?

UZZINI VISU PIEEJAMO 
INFORMĀCIJU!

Tie, kas meklē, tie arī atrod, – informācijas par jauniešu 
apmaiņas projektu veidošanu ir daudz, un tā ir dažāda ne 

tikai satura, bet arī formas ziņā!

IEPAZĪSTIES AR PROGRAMMAS 
“ERASMUS+” VADLĪNIJĀM!

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas ir jauniešu apmaiņas projekta rakstītāja 
labākais draugs projekta sagatavošanas laikā! Veidot projektu, neizlasot 
vadlīnijas, ir kā cept siera kūku “uz dullo”, bez receptes – varbūt sanāks, 
varbūt nesanāks... Vadlīnijas jeb projekta sagatavošanas rokasgrāmatu 
var atrast JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

IEDVESMOJIES NO CITU  
PIEREDZES STĀSTIEM
Informāciju par citu jauniešu veiksmīgi īstenotajiem 
jauniešu apmaiņas projektiem meklē šeit:

• JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv  
(jauniešu pieredzes stāsti ir patiešām 
iedvesmojoši);

• JSPA izdotajos drukātajos 
informācijas materiālos, īpaši 
žurnālā “Jaunatne”, kurā 
apkopoti jauniešu stāsti par 
to, kā viņiem veicās ar projektu 
veidošanu un īstenošanu. Materiāli 
pieejami arī JSPA tīmekļa vietnē  
www.jaunatne.gov.lv. 

PARUNĀ AR KĀDU NO 
JSPA DARBINIEKIEM!
Konsultācijas ar JSPA darbiniekiem, kā 
veidot projektu, ir iespējamas jebkurā tā 
veidošanas posmā! Atrodi kontaktinformāciju  
www.jaunatne.gov.lv, piesakies konsultācijai un nāc ciemos!

IZVEIDO PROJEKTA DARBA GRUPU!
Svarīgi, lai jauniešu apmaiņas projekts nav tikai tavs individuālais pasākums, 
– tādā gadījumā jauniešu apmaiņas projekts zaudē daļu savas jēgas. Veidojot 
projektu KOPĀ ar citiem, idejas, ko un kā varētu darīt, rodas daudz ātrāk, turklāt, 
deleģējot pienākumus, projekts taps daudz ātrāk. 
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NU, TAD 
RAKSTĀM? 
JEB PROJEKTA 
PIETEIKUMA 
AIZPILDĪŠANA

Šajā brošūras daļā soli pa solim iziesim cauri projekta pieteikumam, 
norādot gan to, kam tajā noteikti vajadzētu būt iekļautam, gan uz 

biežāk pieļautajām kļūdām, no kurām ir iespējams izvairīties.

IR DAŽI “SPĒLES NOTEIKUMI”, 
KAS ATTIECAS UZ VISĀM 

PIETEIKUMA FORMAS 
DAĻĀM: 

• Pieteikuma daļas aizpildi rūpīgi, detalizēti un sīki, 
aprakstot visus projekta aspektus! Tas gan nenozīmē “liet 

ūdeni” trīs lapaspušu garumā, taču labāk uzrakstīt divus 
teikumus vairāk nekā mazāk!

VAI APMĒRAM TAPA SKAIDRS?
Pirms pieteikuma aizpildīšanas pievērs uzmanību tās struktūrai un izskatam, un 

tu ievērosi, ka pieteikums ir interaktīvs – rozā sadaļas ir obligāti aizpildāmie lauki, 
dzeltenās sadaļas aizpildi pēc nepieciešamības, savukārt pelēkie lauki aizpildīsies 
automātiski, turklāt vairāku sadaļu parādīšanās ir atkarīga no interaktīvajos laukos 
veiktās izvēles.

P.S. Jauniešu apmaiņas projekta pieteikumu vari atrast JSPA tīmekļa vietnē  
www.jaunatne.gov.lv.

VIENS NO BŪTISKĀKAJIEM POSMIEM JAUNIEŠU 
APMAIŅAS PROJEKTA TAPŠANAS GAITĀ IR 
PROJEKTA PIETEIKUMA AIZPILDĪŠANA. 
PAREIZI UN PILNĪGI AIZPILDĪTS 
PIETEIKUMS IR TAS, KAS NORĀDA 
NE VIEN UZ PROJEKTA KVALITĀTI, 
BET ARĪ UZ PROJEKTA VEIDOTĀJU 
ATTIEKSMI PRET SAVU PROJEKTU. 
CĪŅA PAR JAUNIEŠU APMAIŅAS 
PROJEKTU FINANSĒJUMU NERETI IR VISAI 
SĪVA – PROJEKTU IR DAUDZ, UN VIENĪGAIS, 
PĒC KĀ EKSPERTI VARĒS NOVĒRTĒT TAVU 
PROJEKTU, BŪS AIZPILDĪTAIS PIETEIKUMS.  
NEVAR IZVĒRTĒT TO, KAS NAV UZRAKSTĪTS!
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KONTEKSTS 
UN PROJEKTA 
IDENTIFIKĀCIJA
VALODA, KURĀ AIZPILDA PIETEIKUMU –  
projekta pieteikumu drīkst aizpildīt vienā no 
ES oficiālajām valodām, tomēr, iesniedzot 
pieteikumu JSPA, visbiežāk tiek izmantota 
latviešu vai angļu valoda.

PROJEKTA NOSAUKUMS – kopīgi ar 
partneriem padomājiet par atbilstošu projekta 
nosaukumu saistībā ar tā tēmu. Nebaidieties 
būt radoši un oriģināli nosaukuma izvēlē!

PROJEKTA ILGUMS – laiks, kad projekts 
tiks īstenots. Šis laiks iekļauj sagatavošanās, 
īstenošanas un novērtēšanas posmus, un tas 
var būt no 3 līdz 24 mēnešiem.

2 mēneši

≈ 2 mēneši

JSPA 
lēmums, līguma 

parakstīšana, 
priekšfi nansējums

AKTIVITĀTES 
JEB JAUNIEŠU 

APMAIŅAS 
BEIGAS

Gala atskaites 
iesniegšana

AKTIVITĀTES 
JEB JAUNIEŠU 

APMAIŅAS 
SĀKUMS

Projektu 
konkurss PROJEKTA SĀKUMSPROJEKTA SĀKUMS

Atlikuma 
maksājumsPROJEKTA BEIGASPROJEKTA BEIGAS

Dalībnieku atlase, 
partneru atrašana,

idejas izstrāde

OID koda 
iegūšana 
(ja nav)

Aktivitāšu un projekta 
izvērtēšana, rezultātu 

izplatīšana

5–21 diena, 
neskaitot ceļā 

pavadītās dienas

Sagatavošanās 
laiks

≈ 3 mēneši

Projekta ilgums 3–24 mēneši

Iepriekšējās plānošanas 
vizīte 1–2 dienas, 

neskaitot ceļā 
pavadīto laiku

1 2 4 5 7 8 93 116 10

STARTS FINIŠS

Jauniešu apmaiņas     projektu cikls

ŠAJĀ PIETEIKUMA 
SADAĻĀ NEPIECIEŠAMS 
APRAKSTĪT 
“PAMATLIETAS” PAR 
TAVU JAUNIEŠU 
APMAIŅAS PROJEKTU –  
PROJEKTA NOSAUKUMU 
UN MĒRĶI, TĀ ILGUMU, 
PROJEKTA IE SNIE
DZĒJ OR GA NI ZĀ CI JAS 
NOSAUKUMU UN CITUS 
VIENKĀRŠUS, BET 
BŪTISKUS ELEMENTUS.
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PROJEKTA SĀKUMA DATUMS – datums, 
kad sākas viss projekts. Tas ir datums, kad 
var uzsākt ar projektu saistītos maksājumus.

PROJEKTA BEIGU DATUMS – datums, 
kurā oficiāli noslēdzas projekts, un pēc šī 
datuma vairs nedrīkst veikt ar projektu 
saistītus maksājumus. Projekta beigu 
datums var būt vairākus mēnešus pēc 
pašas jauniešu apmaiņas – tādējādi tev un 
taviem partneriem būs pietiekami daudz 
laika projekta izvērtēšanai un rezultātu 
izplatīšanai, kā arī atskaites sagatavošanai.

IESNIEDZĒJA NACIONĀLĀ AĢENTŪRA –  
šajā laukā izvēlies tās valsts nacionālo 
aģentūru, kurā ir reģistrēta organizācija, 
kas projektu iesniegs visu partneru vārdā. 
Latvijas organizācijām jāizvēlas kods LV02.

2 mēneši

≈ 2 mēneši

JSPA 
lēmums, līguma 

parakstīšana, 
priekšfi nansējums

AKTIVITĀTES 
JEB JAUNIEŠU 

APMAIŅAS 
BEIGAS

Gala atskaites 
iesniegšana

AKTIVITĀTES 
JEB JAUNIEŠU 

APMAIŅAS 
SĀKUMS

Projektu 
konkurss PROJEKTA SĀKUMSPROJEKTA SĀKUMS

Atlikuma 
maksājumsPROJEKTA BEIGASPROJEKTA BEIGAS

Dalībnieku atlase, 
partneru atrašana,

idejas izstrāde

OID koda 
iegūšana 
(ja nav)

Aktivitāšu un projekta 
izvērtēšana, rezultātu 

izplatīšana

5–21 diena, 
neskaitot ceļā 

pavadītās dienas

Sagatavošanās 
laiks

≈ 3 mēneši

Projekta ilgums 3–24 mēneši

Iepriekšējās plānošanas 
vizīte 1–2 dienas, 

neskaitot ceļā 
pavadīto laiku

1 2 4 5 7 8 93 116 10

STARTS FINIŠS

Jauniešu apmaiņas     projektu cikls

SVARĪGI ATCERĒTIES!

NEVAJADZĒTU SAJAUKT 
PROJEKTA ILGUMU 
AR MOBILITĀTES 
AKTIVITĀTES (JEB PAŠAS 
JAUNIEŠU APMAIŅAS) 
ILGUMU. BIEŽI VIEN 
PROJEKTA IESNIEDZĒJI 
PĀRPROT IESPĒJAMO 
PROJEKTA UZSĀKŠANAS 
LAIKU, KĀ ARĪ TO, CIK 
ILGS VAR BŪT PROJEKTS 
UN CIK – PATI AKTIVITĀTE.
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PROJEKTĀ 
IESAISTĪTĀS 
ORGANIZĀCIJAS
PROJEKTA IESNIEDZĒJS – tā ir 
organizācija, institūcija vai neformālā 
jauniešu grupa, kas būs atbildīga par 
projekta pieteikuma iesniegšanu un 
projekta apstiprināšanas gadījumā – par 
tā īstenošanu. 

OID KODS – pirms projekta pieteikuma 
aizpildīšanas pārliecinies, vai visām 
projektā iesaistītajām organizācijām ir 
savs OID kods, kas ir unikāls organizācijas 
identifikators (gluži tāpat kā mums 
katram ir savs personas kods). Bez OID 
koda projekta pieteikumu nemaz nav 
iespējams iesniegt! Par to, kā oganizācijai 
iegūt OID kodu, lasi JSPA tīmekļa vietnē 
www.jaunatne.gov.lv.

Pēc OID koda ievadīšanas pelēkie lauki 
aizpildīsies automātiski – tev atliek tikai lieku 
reizi pārbaudīt, vai visa norādītā informācija ir 
pareiza saskaņā ar juridiskajos dokumentos 
norādīto (organizācijas nosaukums, 
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese u.c.).

PROFILS UN PIEREDZE – šajā apakšsadaļā 
ir būtiski norādīt svarīgāko informāciju par 

tavas organizācijas līdzšinējo pieredzi, kas 
noderēs šī projekta īstenošanā.

LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS – tā ir persona, 
kura ir pilnvarota uzņemties juridiskas 
saistības iesniedzēj organizācijas vārdā. 
Likumiskais pārstāvis būs tas cilvēks, kas 
būs tiesīgs parakstīt ar projektu saistītus 
dokumentus, piemēram, projekta 
pieteikumu sadaļu “Deklarācija”, dotācijas 
līgumu u.c.

ŠAJĀ PIETEIKUMA SADAĻĀ 
JĀAPRAKSTA PROJEKTA IESNIE
DZĒJS, KAS BŪS ATBILDĪGS PAR 
PROJEKTA ĪSTENOŠANU. ARĪ 
BEZ PROJEKTA PART NER OR GA
NI ZĀ CI JĀM NU NEIZ TIKT. LABI 
BŪTU, JA PIRMS JAUNIEŠU AP
MAIŅAS PROJEKTA SAGATAVO
ŠANAS PARTNERI BŪTU ZINĀMI 
UN “PĀRBAUDĪTI” – KĀ JAU AR 
VISIEM DRAUGIEM, ARĪ JAUNIE
ŠU APMAIŅAS PROJEKTOS IR 
LABI, JA ZINA, KA PARTNERIEM 
VAR UZTICĒTIES.

SVARĪGI ATCERĒTIES!

JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTOS NEPIETIEK AR TO, KA PARTNERI 
IR. PROJEKTS PATIEŠĀM JĀVEIDO KOPĀ, UN PIENĀKUMI JĀSADALA 
LĪDZVĒRTĪGI. KĀ JAU VISĀS ATTIECĪBĀS, ARĪ ŠAJĀS JĀIEGULDA DAUDZ, 
TAČU TAS NOTEIKTI ATMAKSĀJAS BRĪDĪ, KAD JAUNIEŠU APMAIŅAS 
PROJEKTA NOSLĒGUMĀ SAPROTI, KA TIE VAIRS NAV VIENKĀRŠI 
PROJEKTA PARTNERI, BET TIE IR DRAUGI. TĀDĒĻ IESAKĀM IZVĒLĒTIES 
TĀDUS PARTNERUS, KURIEM IR LĪDZĪGAS INTERESES UN VAJADZĪBAS, 
LAI SADARBĪBA BŪTU VĒRSTA UZ KOPĪGU MĒRĶI!

NEAIZMIRSTI PROJEKTA PIETEIKUMAM KĀ VIENU NO PIELIKUMIEM 
PIEVIENOT PARAKSTĪTUS MANDĀTUS AR VISĀM PROJEKTĀ 
IESAISĪTAJĀM ORGANIZĀCIJĀM, KURĀ KATRA PARTNERORGANIZĀCIJA 
PILNVARO IESNIEDZĒJ ORGANIZĀCIJU DARBOTIES VISU PARTNERU 
VĀRDĀ. MANDĀTU PARAUGI PIEEJAMI JSPA TĪMEKĻA VIETNĒ  
WWW.JAUNATNE.GOV.LV.
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KONTAKTPERSONA – tā ir persona, kas būs 
tieši atbildīga par projekta koordinēšanu un 
pārraudzību. Kontaktpersona būs tas cilvēks, 
ar kuru JSPA sazināsies dažādu jautājumu 
gadījumā. Arī informācija par Mobilitātes rīku, 
kurā pēc projekta beigām būs jāiesniedz gala 
atskaite par projektā paveikto, tiks nosūtīta uz 
kontaktpersonas e-pastu.

PARTNERORGANIZĀCIJA – šajā 
apakšsadaļā līdzīgi, kā to darīji ar 
savu organizāciju, apraksti projekta 
partnerorganizācijas. Arī šajā gadījumā 
nepieciešams zināt to OID kodu un citu 
būtisku informāciju par to līdzšinējo 
pieredzi un projektā iesaistītajām 
personām.

PROJEKTA 
APRAKSTS
MĒRĶIS – skaidri 
noformulēts mērķis tevi 
aizvedīs līdz izciliem 
panākumiem! Padomā, 
ko tu un tavi partneri 
vēlas sasniegt ar šo 
projektu, jo visām projekta 
aktivitātēm, pasākumiem 
un paredzētajiem 
mācīšanās rezultātiem 
ir jābūt cieši saistītiem 
ar izvirzīto mērķi un 
uzdevumiem.

Programmas “Erasmus+” 
vadlīnijās iepazīsties ar 
konkrētās pamatdarbības 
mērķiem, jo projektam 
ir jābūt saistītam ar 
kādu vai vairākiem 
programmas “Erasmus+” 
vadlīnijās norādītajiem 
pamatdarbības mērķiem.

PROJEKTA GALVENĀS 
TĒMAS – šajā apakšsadaļā 
no piedāvātā tēmu klāsta 
izvēlies ne vairāk kā trīs tēmas, kas raksturo 
tavu jauniešu apmaiņas projektu, tā mērķi 
un aktivitātes. Jo šaurāka būs tevis izvēlētā 
tēma, jo konkrētāks būs projekts – tas ļoti 
atvieglo jauniešu apmaiņas programmas 
veidošanu, kā arī, izvērtējot projektu, ir lielāka 
skaidrība, ko tu īsti gribi ar savu projektu 
sasniegt.

Projekta tēmai jābūt tādai, kas interesē jūs 
pašus – nav taču interesanti darīt kaut ko tikai 
ķeksīša pēc. Kas “izies cauri”? Jebkas, ja vien 
spēsiet tematam piesaistīt jaunas pieredzes 
gūšanas, starpkultūru izglītības, programmas 

SĀKOT AR ŠO SADAĻU, TURPMĀKAJĀ PROJEKTA 
PIETEIKUMĀ TEV IR JĀPASTĀSTA, JĀIZSKAIDRO, 
JĀATSPOGUĻO UN VISĀDOS CITĀDOS VEIDOS 
JĀPARĀDA JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTS UN 
TĀ NORISE NO SĀKUMA LĪDZ BEIGĀM. 
IR BŪTISKI, KA RAKSTĪTS IR SAPROTAMI UN 
PĀRDOMĀTI, ATCEROTIES, KA CILVĒKI, KURI 
TO LASĪS, NEKO CITU PAR TAVU PROJEKTU 
NEZINA. ŠIS VIŅIEM BŪS PIRMAIS UN VIENĪGAIS 
IESPAIDS, TĀPĒC IR VĒRTS PIESTRĀDĀT, LAI TAS 
IZDODAS GANA LABS! 
PROJEKTU IESNIEDZĒJI NERETI PIEĻAUJ 
BŪTISKU KĻŪDU – NAV ATBILDĒJUŠI UZ VISIEM 
SADAĻAS APAKŠJAUTĀJUMIEM VAI ATBILD 
ĪSOS, VISPĀRĪGOS TEIKUMOS, PĒC KĀ NAV 
IESPĒJAMS ĪSTI SAPRAST, KAS TAD PROJEKTĀ 
TIKS DARĪTS. 
ATBILDES UZ TIEM VĒLAMS NODALĪT (AR 
ATKĀPI VAI KĀDĀ CITĀ VEIDĀ) CITU NO CITAS, 
LAI TEKSTS IR PĀRSKATĀMS UN VIEGLI LASĀMS.
JĀATCERAS VĒL KAS – TĀ, KĀ PROJEKTU 
PIETEIKUMĀ PROJEKTU APRAKSTĪSI, TĀDS TAS 
ARĪ BŪS JĀĪSTENO!

prioritāšu un visus pārējos būtiskos jauniešu 
apmaiņas projektu elementus. No dizaina 
līdz padomju armijas objektu izpētei, no 
laivošanas un pārgājieniem līdz nopietnām 
diskusijām par Eiropas Savienības nākotni – 
galvenais, lai tēma ir konkrētiem jauniešiem 
svarīga un saistoša!

Svarīgi šajā sadaļā aprakstīt, kā tev un taviem 
domubiedriem dzima projekta ideja un 
kā tika izvēlēti projekta partneri, ar kuriem 
mesties šajā piedzīvojumā, jo katrs labs stāsts 
taču sākas ar vārdiem “Reiz bija...”. Noteikti 
pamatojiet, kāpēc šis projekts jums ir svarīgs.
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DALĪBNIEKU 
PROFILS
Šajā sadaļā atklāj, kādas ir projektā 
iesaistīto dalībnieku vajadzības un 
pašu iesaistīto jauniešu raksturojumu. 
Tas, kā ir veidota apmaiņas projekta 
grupa, atstās lielu ietekmi uz apmaiņas 
programmu un norisi, tādēļ ir vērts 
rūpīgi pārdomāt apmaiņas dalībnieku 
dzimumu, vecumu un skaita līdzsvaru. 
Tāpat jāatceras, ka grupām ir jābūt 
sabalansētām gan dalībnieku skaita, 
gan, vēlams, dzimumu un vecumu 
ziņā. Tam ir ļoti loģisks un pamatots 
iemesls: ja apmaiņā būs, piemēram, 20 
piecpadsmitgadīgi jaunieši no Latvijas 
un 6 divdesmitdivgadīgi studenti no 
Vācijas, tad var rasties situācija, ka vācu 
jaunieši jutīsies izslēgti no grupas valodu 
atšķirību dēļ, turklāt viņiem projekts nebūs 
interesants, jo piecpadsmitgadīgu un 
divdesmitdivgadīgu jauniešu intereses un 
uzvedība bieži vien atšķiras.

Dalībnieki ar ierobežotām iespējām – tie 
ir jaunieši, kuriem noteiktu ierobežojošu 
apstākļu dēļ nepieciešams papildu atbalsts 
to iekļaušanai projektā un sabiedrībā 
kopumā. Ja projektā tiks iesaistīti jaunieši 

ar ierobežotām iespējām, norādi, cik šādu 
dalībnieku projektā būs un kādi tieši ir šo 
dalībnieku ierobežojošie apstākļi (sociālie, 
ekonomiskie, ģeogrāfiskie šķēršļi, veselības 
problēmas, mācīšanās grūtības u.c.), 
pamatojot, kādēļ tavā projektā ir būtiski 
iesaistīt tieši šādus jauniešus un kādu 
papildu atbalstu viņiem sniegsi.

ATCERIES! Priekšroka tiks dota tiem 
projektiem, kuros dalībnieki būs zināmi 
un būs raksturota viņu atlase – jo visa 
jauniešu apmaiņas projekta pamatā ir 
konkrētu jauniešu vēlmes un vajadzības. 
Un kā gan tās iespējams izzināt vislabāk, 
ja ne apzinot dalībniekus pirms projekta 
rakstīšanas?

TĀTAD VĒLREIZ ĪSI UN 
KONKRĒTI: JAUNIEŠU 
APMAIŅĀ VAR PIEDALĪTIES 16 
LĪDZ 60 JAUNIEŠI VECUMĀ NO 
13 LĪDZ 30 GADIEM (IESKAITOT), 
NESKAITOT GRUPU LĪDERUS, 
KURIEM JĀBŪT VISMAZ 18 
GADUS VECIEM.
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SAGATAVOŠANA
MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI – jauniešu 
apmaiņas projektā dalībniekiem 
jānodrošina nepārtraukts mācīšanās 
process. Ja projektam esi izvirzījis mērķi, 
tad šajā sadaļā norādi, kas ir tas, ko vēlies 
šī projekta laikā sasniegt – kādas zināšanas, 
prasmes un kompetences jaunieši būs 
pilnveidojuši un apguvuši projekta laikā? 
Šeit talkā var nākt astoņas mūžizglītības 
prasmes, kas ir iekļautas arī Youthpass 
sertifikātā.

YOUTHPASS SERTIFIKĀTS – instruments, 
lai palīdzētu apzināties vērtības, prasmes, 
iemaņas un dažādas citas derīgas lietas, 
kuras iegūtas, piedaloties programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos. 
Neaizmirsti pieteikumā aprakstīt, kad un 
kā projekta dalībnieki tiks iepazīstināti ar šo 
sertifikātu un kā šis sertifikāts tiks saistīts ar 
izvērtēšanas aktivitātēm.

Vairāk informācijas par to, kādas ir 
Youthpass piedāvātās iespējas, meklē JSPA 
tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv. 

PRAKTISKIE PASĀKUMI – šajā apakšsadaļā 
detalizēti apraksti aktivitātes un veicamos 
pasākumus, ko plānots veikt, gatavojoties 
galvenajai aktivitātei. Kur jauniešus 
aktivitāšu laikā paredzēts izmitināt? Kādā 
veidā tiks organizēta viņu nokļūšana uz 
pasākuma norises vietu un atpakaļ mājās? 
Ja aktivitātes plānotas brīvā dabā, kā tiks 
nodrošināta dalībnieku drošība? Šie ir 
tikai daži no svarīgajiem šīs apakšsadaļas 

jautājumiem, kas palīdzēs tev un taviem 
partneriem veiksmīgi sagatavoties 
gaidāmajai apmaiņai.

Projektā obligāti ir jāparedz iegādāties 
un pieteikumā jānorāda visu projektā 
tieši iesaistīto dalībnieku un grupu līderu 
apdrošināšana, kā arī vecāku atļaujas 
nepilngadīgajiem jauniešiem.

PROJEKTA VADĪBA – šajā apakšsadaļā 
uzmanība jāpievērš dažādu risku analīzei 
un pasākumiem to novēršanai. Piemēram, 
kā rīkoties, ja kāds no projekta partneriem 
nepilda kādu no uzņemtajām saistībām? Kā 
viens no šāda riska novēršanas pasākumiem 
var būt savstarpējas vienošanās dokumenta 
izveide un parakstīšana pirms apmaiņas. 
Padomā arī par citiem projektu vadības 
riskiem, kas var rasties projekta gaitā, lai 
izvairītos no dažādiem pārpratumiem un 
domstarpībām.

DALĪBNIEKU SAGATAVOŠANA – lai jaunieši 
apmaiņas laikā varētu pilnvērtīgi un aktīvi 
piedalīties visās paredzētajās aktivitātēs, ir 
svarīgi galvenajam projekta pasākumam – 
apmaiņai – pienācīgi sagatavoties. Padomā, 
cik bieži jaunieši tiksies savā starpā un ar 
grupas līderi, lai kopīgi gatavotos jauniešu 
apmaiņai. Neaizmirsti arī par mājas 
darbiem, kurus būtu svarīgi paveikt, pirms 
dalībnieki dodas uz galveno aktivitāti.

ATCERIES! Veiksmīga jauniešu apmaiņas 
norise lielā mērā ir atkarīga no tā, cik rūpīgi 
būsiet tai sagatavojušies!

NEVIENS PASĀKUMS – LIELS VAI MAZS – NEVAR NORITĒT VEIKSMĪGI, 
JA TAM PIENĀCĪGI NESAGATAVOJAS. TAS ATTIECAS ARĪ UZ JAUNIEŠU 
APMAIŅAS PROJEKTIEM. JAUNIEŠU APMAIŅA IR TAVA PROJEKTA 
CENTRĀLAIS NOTIKUMS, KAM IR VĒRTS RŪPĪGI SAGATAVOTIES, 
TIEŠI TĀDĒĻ ATVĒLI PIETIEKAMI DAUDZ LAIKA SAGATAVOŠANĀS 
PASĀKUMIEM, LAI TU UN PĀRĒJIE PROJEKTA DALĪBNIEKI VARĒTU 
PIEREDZĒT LABĀKO JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTU VIŅU MŪŽĀ!
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GALVENĀS 
AKTIVITĀTES
Šajā sadaļā sniedz 
skaidrojumu par pasāku-
ma programmā iekļautajām 
aktivitātēm - kādēļ izvēlējā-
ties tieši šīs aktivitātes 
un kā tās ir saistītas ar 
projektam izvirzīto mērķi 
un uzdevumiem. Aprakstot 
plānoto pasākumu un 
aktivitāšu pamatelementus, 
ir svarīgi norādīt vismaz šādu 
informāciju: aktivitātes veids, 
norises vieta(-s), norises laiks, izmantotās 
neformālās izglītības metodes, iesaistītās 
valstis, katra partnera loma un atbildība 
konkrētajā aktivitātē u.tml.

Šajā sadaļā apraksti arī IPV paredzētās 
aktivitātes un pasākumus pēc tāda paša 
principa, ja projektā tā ir paredzēta. Ja 
tomēr uzskati, ka pēc savas būtības IPV 
attiecas uz projekta sagatavošanas posmu, 
tad IPV apraksti sadaļā “Sagatavošana”. 
Galvenais, lai tas tiktu izdarīts kādā no 
projekta pieteikuma sadaļām.

SADARBĪBA AR PROJEKTA PARTNERIEM 
UN CITĀM IEINTERESĒTAJĀM PUSĒM – 
apraksti, kā tiek plānots veidot savstarpēju 
saziņu ar visām projektā iesaistītajām 
pusēm. Piemēram, ja apmaiņas laikā ir 
ieplānots doties vizītē uz kādu no vietējiem 
uzņēmumiem, apraksti, kā vienosies ar 
konkrēto organizāciju par šādu iespēju.

ATBALSTA PERSONĀLS DALĪBNIEKIEM –  
ja projektā tiks iesaistīti jaunieši ar 
ierobežotām iespējām un/vai jaunieši ar 
īpašām vajadzībām, kuriem nepieciešams 
papildu atbalsts (piemēram, pavadošā 
persona vai mentors), lai viņi varētu 
pilnvērtīgi piedalīties jauniešu apmaiņas 
aktivitātēs, šajā apaksšadaļā pamato šāda 
atbalsta nepieciešamību.

INFORMĀCIJA PAR MOBILITĀTES 
AKTIVITĀTĒM – šajā tabulā norādi pieprasīto 
informāciju gan par apmaiņu, gan par IPV, 
ja tāda ir paredzēta, norādot, vai konkrētā 
aktivitāte ir paredzēta ar ES Programmas 
valstīm vai ES Kaimiņvalstīm (par to tev 
stāstījām jau 12. lpp.). Tabulas attiecīgajās 
vietās ieraksti visu partnerorganizāciju 
nosaukumus, to atrašanās valstis, kā arī 
informāciju par aktivitāšu (IPV un apmaiņas) 
norises vietu, minot konkrētu pilsētu vai 
citu apdzīvotu vietu. Pēc tam ņem talkā 
Eiropas Komisijas (EK) tiešsaistes attāluma 
kalkulatoru, lai aprēķinātu piemērojamo 
attālumu no partnerorganizācijas atrašanās 
vietas līdz aktivitātes norises vietai, jo pēc 
šī attāluma tiks aprēķinātas ceļa izmaksas 
par katru dalībnieku. Vairāk informācijas par 
EK tiešsaistes attāluma kalkulatoru meklē 
JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

Pēc tam, kad esi veiksmīgi norādījis korektus 
attālumus, atsevišķi atzīmē ceļošanas dienu 
skaitu un paredzēto konkrētās aktivitātes 
ilgumu, kā arī norādi kopējo dalībnieku 
skaitu, atsevišķi izdalot grupu līderu skaitu 
un to, cik projektā būs dalībnieku ar 
ierobežotām iespējām un dalībnieku ar 
īpašām vajadzībām.

SVARĪGI ATCERĒTIES!

NEAIZMIRSTI PIETEIKU
MAM PIEVIENOT APMAI
ŅAS UN IPV (JA TĀDA IR 
IECERĒTA) PROGRAMMU 
ATSEVIŠĶĀ DOKUMENTĀ! 
TO PARAUGI PIEEJAMI 
JSPA TĪMEKĻA VIETNĒ 
WWW.JAUNATNE.GOV.LV.

DALĪBNIEKI IR VEIKSMĪGI ATBRAUKUŠI 
UZ PASĀKUMA NORISES VIETU, 
IEKĀRTOJUŠIES SAVĀS ISTABIŅĀS – UN 
APMAIŅA VAR SĀKTIES!

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES APRAKSTI TĀ, LAI 
PROJEKTA EKSPERTU PĀRLIECINĀTU, KA 
TĀS IR LOĢISKAS, SAISTĪTAS AR IZVIRZĪTO 
MĒRĶI UN VĒRSTAS UZ MĀCĪŠANOS.
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TURPINĀJUMS
IETEKME – visam, kas tiek darīts un 
panākts projekta laikā, ir jāparedz noteikta 
ietekme gan uz pašiem dalībniekiem 
un projektā iesaistītajām organizācijām, 
gan pārējo sabiedrību vietējā, reģionālā, 
nacionālā, Eiropas un/vai starptautiskā 
līmenī. Pārliecinies, ka plānotā ietekme ir 
saistīta ar projekta tēmu, izvirzīto mērķi un 
īstenojamajām aktivitātēm.

PROJEKTA REZULTĀTU IZPLATĪŠANA – 
sākotnēji padomā, kas būs tavs projekta 
rezultāts un ko tu vēlies ar to panākt. 
Rezultāti pēc to veida katrā projektā var 
būt dažādi – kādam tās būs zināšanas un 
prasmes, ko gūst dalībnieki, organizācijas 
un citas projektā iesaistītās puses; citā 
projektā rezultāts var būt konkrēts produkts, 
piemēram, pētījums, pasākums, dalībnieku 
veidota videofilma u.tml. Kad rezultāts 
definēts, tikpat būtiski ir izstrādāt kvalitatīvu 
rezultātu izplatīšanas plānu, lai rezultāts 
veiksmīgi nonāktu līdz savai mērķa grupai, 
nevis tiktu ielikts plauktā putekļu krāšanai.

KAD DALĪBNIEKI, JAUNIEŠU 
APMAIŅAI NOSLĒDZOTIES, 
LAIMĪGI UN APMIERINĀTI 
ATGRIEZUŠIES SAVĀS 
MĀJVIETĀS, NEKAS VĒL NAV 
BEIDZIES. KĀDS BŪS PROJEKTA 
REZULTĀTS UN KĀDĀ VEIDĀ 
TAS TIKS IZPLATĪTS PLAŠĀKAI 
SABIEDRĪBAI? KĀ IZVĒRTĒSIET 
PROJEKTĀ PAVEIKTO? KĀDU 
IETEKMI UZ DALĪBNIEKIEM, 
ORGANIZĀCIJĀM UN 
SABIEDRĪBU KOPUMĀ 
TU VĒLIES PANĀKT AR ŠĪ 
PROJEKTA PALĪDZĪBU? 
UZ ŠIEM JAUTĀJUMIEM 
JĀSNIEDZ ATBILDES, PIRMS 
VISS SĀCIES, LAI ZINI, KĀDĀ 
VIRZIENĀ “STŪRĒT” PROJEKTA 
SAGATAVOŠANAS UN 
ĪSTENOŠANAS POSMĀ.

IZVĒRTĒŠANA – šajā apakšsadaļā 
detalizēti apraksti projektā iekļautās 
aktivitātes, kuru mērķis ir izvērtēt 
dalībnieku un grupu līderu mācīšanās 
procesu projektā, veikto aktivitāšu kvalitāti, 
kā arī sasniegtos projekta mērķus un 
rezultātus. Izvērtēšanas aktivitātes ir jāveic 
visos projekta posmos. Jauniešu apmaiņas 

projektā vēlams veikt ne tikai gala 
izvērtēšanu pēdējā dienā, bet arī ikdienas 
aktivitāšu izvērtēšanu, kā arī to sasaistīt ar 
Youthpass sertifikāta kompetenču sadaļu, 
kuru dalībniekiem būs iespēja aizpildīt, 
projektam noslēdzoties. Svarīgi izvērtēt arī 
partnerorganizāciju sadarbību un kopējo 
projekta norisi.

NEAIZMIRSTI – projekta rezultāti izplatāmi visās partnervalstīs! Tāpat iepazīsties arī ar 
projekta publicitātes prasībām – vairāk informācijas par to meklē JSPA tīmekļa vietnē www.
jaunatne.gov.lv.

Atbildot uz šiem un vēl citiem jautājumiem, tev un taviem partneriem taps skaidrāks, kas 
darāms rezultātu izplatīšanas posmā, lai projektā paveiktajam būtu sava pievienotā vērtība.

SVARĪGI ATCERĒTIES!

KAS
ir jūsu

projekta
rezultāts?

KAM
tas tiks 

izplatīts?

KAD
un

CIK BIEŽI
tas tiks
darīts? KUR

tas tiks
darīts?

KURŠ
to

darīs?

KĀPĒC
tas ir svarīgi?

KO
 jūs vēlaties 

ar to panākt?
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BUDŽETS
Liela daļa nepieciešamās informācijas šajā 
sadaļā pieteikuma veidlapā tiek ģenerēta 
automātiski, balstoties uz informāciju, kuru 
būsi savadījis sadaļas “Galvenās aktivitātes” 
apakšsadaļas “Informācija par mobilitātes 
aktivitātēm” tabulā(–s). Jauniešu apmaiņas 
budžets veidojas no šādām pozīcijām:

CEĻA IZMAKSAS – tas ir ieguldījums 
dalībnieku un viņu pavadošo personu (ja 
tādas paredzētas) ceļa izmaksu segšanai, 
lai nokļūtu uz apmaiņas (un IPV, ja 
attiecināms) norises vietu un atpakaļ uz 
savu izcelsmes vietu. Ceļa izmaksas ir 
tā saucamās vienības izmaksas, kas tiek 
aprēķinātas, balstoties uz EK atbalstīto 
tiešsaistes attāluma kalkulatoru. Atceries, 
ka distance EK attāluma kalkulatorā tiek 
rēķināta vienā virzienā, bet aprēķinātais 
finansējums paredzēts ceļošanai abos 
virzienos. 

ORGANIZATORISKAIS ATBALSTS – tās ir 
projekta īstenošanas izmaksas, kas, tāpat 
kā ceļa izmaksas, ir vienības izmaksas, un 
tās pieteikumā tiks aizpildītas automātiski. 
Projekta apstiprināšanas gadījumā tā 
būs budžeta pozīcija, lai segtu tādas 
izmaksas kā materiālu iegāde, ēdināšana 
un naktsmītnes, transporta pakalpojumi 
apmaiņas laikā (nejauc to ar ceļa izmaksām, 
kas paredzētas, lai dalībnieki nokļūtu uz 
pasākuma norises vietu un atpakaļ) u.c.

ATBALSTS DALĪBNIEKIEM AR ĪPAŠĀM 
VAJADZĪBĀM – tās ir papildizmaksas, kas 
saistītas ar dalībnieku ar īpašām vajadzībām 
pavadošā personāla nodrošināšanu. Lai 
saņemtu nepieciešamo finansējumu par 
šo pozīciju, attiecīgajā sadaļā pamato šāda 
finansējuma nepieciešamību.

ĀRKĀRTAS IZMAKSAS – šajā pozīcijā 
attiecināmas tikai šādas izmaksas: vīzas 
un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās 
atļaujas, vakcinācija, veselības apliecības; 
izmaksas, kas rodas, atbalstot to jauniešu 
piedalīšanos, kuriem ir mazāk iespēju, ar 
vienādiem nosacījumiem, kādi ir citiem 
dalībniekiem (neskaitot dalībnieku ceļa 

un organizatoriskā atbalsta izdevumus); 
izmaksas, kas saistītas ar dalībnieku 
ēdināšanu un izmitināšanu iepriekšējas 
plānošanas vizītes apmeklējuma laikā; 
izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu 
garantijas nodrošināšanu, ja to prasa valsts 
aģentūra; dārgo ceļojumu izmaksas.

LAI VISAS LIELĀS IECERES 
VARĒTU TIKT ĪSTENOTAS, 
KATRĀ JAUNIEŠU 
APMAIŅAS PROJEKTĀ 
TĀM IR JĀIEPLĀNO SAVS 
BUDŽETS. JAUNIEŠU 
APMAIŅAS PROJEKTIEM 
NAV NOTEIKTS KONKRĒTS 
FINANSĒJUMA APMĒRS, JO 
TĀ APJOMS IR ATKARĪGS 
NO VAIRĀKIEM FAKTORIEM, 
PIEMĒRAM, DALĪBNIEKU 
SKAITA, PROJEKTA ILGUMA, 
DALĪBNIEKU CEĻOŠANAS 
ATTĀLUMA UN CITIEM 
FAKTORIEM. 

PROJEKTA APSTIPRI
NĀŠANAS GADĪJUMĀ 
PĒC DOTĀCIJAS LĪGUMA 
NOSLĒGŠANAS UZ 
PROJEKTAM ATVĒRTO 
VALSTS KASES KONTU 
JSPA PĀRSKAITĪS PRIEKŠ
FINANSĒJUMU LĪDZ 80 % 
APMĒRĀ NO APSTIPRINĀTĀ 
BUDŽETA (ATSEVIŠĶOS 
GADĪJUMOS TAS VAR 
BŪT MAZĀKS). ATLIKUSĪ 
DAĻA TIKS IESKAITĪTA PĒC 
PROJEKTA VEIKSMĪGA 
NOSLĒGUMA UN GALA 
ATSKAITES SAŅEMŠANAS, 
IZVĒRTĒŠANAS UN 
APSTIPRINĀŠANAS.
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KOPSAVILKUMS PAR 
NOSLĒDZOŠAJĀM  
PIETEIKUMA SADAĻĀM
PROJEKTA KOPSAVILKUMS – šeit sniedz 
īsu, bet visaptverošu projekta aprakstu 
gan angļu, gan latviešu valodā, iekļaujot 
būtiskāko informāciju par projektu: 
projekta īstenošanas nepieciešamība, 
projekta mērķis, dalībnieku profils un skaits, 
plānotās aktivitātes, izmantotās metodes, 
rezultātu īss apraksts un ietekme. Projekta 
apstiprināšanas gadījumā tieši šis apraksts 
var tikt izmantots dažādās publikācijās 
gan vietējā, gan ES līmenī, kā arī tas tiks 
iekļauts programmas “Erasmus+” rezultātu 
izplatīšanas platformā.

PĀRBAUDES LAPA – tā ir domāta tev, un tā ir 
īpaši pievienota pieteikumam, lai palīdzētu 
tev pārliecināties, ka projekta pieteikums 
aizpildīts atbilstoši programmas vadlīnijām 
un ir pievienoti visi nepieciešamie 
dokumenti. Izmanto to!

DEKLARĀCIJA – deklarācija jāparaksta 
personai, kas ir pilnvarota uzņemties 
juridiskas saistības iesniedzēja vārdā. 

Parakstītā deklarācija skenētā veidā pēc 
tam jāpievieno projekta pieteikumam kā 
pielikums.

PIELIKUMI – neaizmirsti pirms projekta 
pieteikuma iesniegšanas tam pievienot 
visus sadaļā “Pārbaudes lapa” minētos 
dokumentus (jauniešu apmaiņas un IPV 
programma, partnerorganizāciju mandāti 
un iesniedzējorganizācijas likumiskā 
pārstāvja parakstīta deklarācija).

INFORMĀCIJAS PĀRBAUDE – pirms 
projekta iesniegšanas pārbaudi ievadīto 
informāciju, nospiežot pārbaudīšanas pogu. 
Ja kāds no obligāti aizpildāmajiem laukiem 
nebūs aizpildīts, veidlapa tev to “pateiks 
priekšā”.

STANDARTA IESNIEGŠANAS PROCEDŪ-
RA – lai varētu sekmīgi iesniegt projektu 
tiešsaistē, pārbaudi, vai darbojas internets, 
un – 3, 2, 1 – spied pogu “Iesniegt tiešsaistē”. 
Viss. Tas nu ir izdarīts!

VĒL PĀRIS SOĻI, LĪDZ SVINĪGI VARĒSI SPIEST PROJEKTA PIETEIKUMA 
IESNIEGŠANAS POGU UN PELNĪTI ATLAISTIES ATPŪTAS DĪVĀNĀ. 
PIRMS TAM NOTEIKTI VĒRTS PĀRLASĪT VISU, KO ESI SARAKSTĪJIS, UN 
IEDOT PĀRLASĪT KĀDAM NO MALAS, VAI VISS UZRAKSTĪTS SKAIDRI 
UN SAPROTAMI.. TU JAU ZINI, KĀ IR AR KĻŪDĀM ŠĀDOS RAKSTU 
DARBOS – TĀS VIENMĒR PAMANĀS “IESPIESTIES” KĀDĀ VĀRDĀ VAI 
TEIKUMĀ. TĀPĒC NEATLIEC PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEGŠANU UZ 
PĒDĒJO BRĪDI!
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„Izvērtējot jauniešu apmaiņas projektus, 
lielu uzmanību pievēršu, lai programma 
būtu loģiska un “samērīga”, bez gariem 
posmiem, kad nekas nenotiek, vai tieši 
otrādi – tajā iekļautas daudzas izklaides 
aktivitātes bez tiešas saistības ar izvirzīto 
projekta mērķi. Aprakstošajā sadaļā 
vairākums projektu veidotāju nepieciešamo 
informāciju prot uzrakstīt skaisti, bet to, vai 
projektam tiešām būs vērtība, var viegli 
pateikt, izpētot apmaiņas programmu un 
paredzētās aktivitātes. 

Jauniešu apmaiņas projektu veidotājiem 
ļoti iesaku izmantot iespēju veidot 
iepriekšējās plānošanas vizītes, jo bieži 
vien, tikai satiekot otru cilvēku “dzīvajā”, 
var saprast, kāds viņš ir un kā veidot tālāko 
sadarbību. Šajā ziņā interneta konferences, 
e-pasts un telefona zvani nav tik sekmīgi 
strādājošs instruments.

Vērtīgi ir arī jau no paša jauniešu apmaiņas 
projekta sākuma mēģināt iztikt bez 
stereotipiem par kādas noteiktas valsts 
cilvēkiem, ar kuriem kopā būs projekts.”

“Nereti projektu veidotāji ir “skopi” savos 
aprakstos, nepietiekami un vispārīgi 
aprakstot dažādus projekta posmus, 
īpaši apmaiņas programmā paredzētās 
aktivitātes, aizmirstot, ka projekta vērtētājam 
pieteikums ir vienīgais informācijas avots, 
pēc kura iespējams izvērtēt projekta nozīmi 
un tā plānoto saturu. Iesaku rakstīšanas 
procesā vienmēr paturēt prātā svarīgākos 
jautājumus “kas? kad? ko? kur? kā? kāpēc?”, 
uz kuriem atbildot, arī pašam projekta 
autoram būs skaidrs rīcības plāns visā, kas 
projektā tiks darīts. Un galvenais, atbildot uz 
šiem būtiskajiem jautājumiem, iekļaut šīs 
atbildes arī projekta pieteikuma attiecīgajās 
sadaļās.”

„Vērtējot projektu, vispirms skatos, vai tā 
autori skaidri apzinās, ko vēlas sasniegt. 
Pievēršu uzmanību arī tam, kā plānots 
izmantot multikulturālās vides sniegtās 
iespējas un kāda ir partneru iesaiste 

KAS TĀLĀK?  
JEB, KAS NOTIEK 
PĒC PROJEKTA 
IESNIEGŠANAS?

PĒC TAM, KAD PROJEKTA PIETEIKUMS SEKMĪGI 
IESNIEGTS TIEŠSAISTĒ, TAS TIEK NODOTS PROJEKTU 

IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJAI.

PROJEKTU BIEŽI VIEN IR DAUDZ, TĀDĒĻ 
PAIET LAIKS, KAMĒR IKVIENS PROJEKTU 

IZVĒRTĒŠANAS EKSPERTS RŪPĪGI 
IZLASA KATRU PROJEKTU, IZVĒRTĒJOT 

TĀ DAŽĀDOS UN BIEŽI VIEN NE 
VIENKĀRŠOS LĪKLOČUS.

PĒC LAIKA KOMISIJA SATIEKAS SAPULCĒ, LAI, 
IZSKANOT VISIEM “PAR” UN “PRET”, NOLEMTU, 

KURIEM JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTIEM 
PIEŠĶIRT PROGRAMMAS “ERASMUS+: JAUNATNE 

DARBĪBĀ” FINANSĒJUMU. 

LŪK, KO SAKA MŪSU JAUNIEŠU APMAIŅAS 
PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS EKSPERTI, KURI IR 

LASĪJUŠI UN VĒRTĒJUŠI NE VIENU VIEN PROJEKTU
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apmaiņas plānošanā un īstenošanā. Taču 
izšķirošais arguments par labu (vai par 
sliktu) projektam bieži vien ir projekta 
pieteikumam pievienotās programmas 
atbilstība (vai neatbilstība) citās sadaļās 
norādītajiem mērķiem un uzdevumiem.

Domājot par projektu pievienoto vērtību, es 
aicinātu autorus jau projekta gatavošanas 

posmā sev pajautāt: ko darīsim pēc 
apmaiņas? Vai vēlamies būt starp tiem, 
kas uzņems par apmaiņu filmiņu, kas tiks 
ievietota interneta vietnēs līdzās tūkstošiem 
citu līdzīga veida video materiāliem? Vai 
tomēr projekta laikā izdarīsim pietiekami 
daudz, lai par to gribētos informēt savu skolu 
jauniešus, citas jaunatnes organizācijas, 
vietējo sabiedrību un vēl kādu?

Ja esi saņēmis vēstuli no JSPA, ka 
tavs jauniešu apmaiņas projekts 
ir apstiprināts un tiks finansēts, –  
ideāli! Prieks, līksmība un sajūsmas pilna 
lēkāšana uz vienas vai abām kājām ir 
pavisam normāla reakcija šādos gadījumos.

Bet labākais, aizraujošākais un, ja godīgi, 
arī trakākais vēl ir priekšā – šis ir brīdis, kad 
visas cēlās idejas un grandiozie plāni ir jāsāk 
īstenot dzīvē un jāpārvērš par realitāti.

Tas, KĀ īstenot jauniešu apmaiņas projektu, 
ar ko sākt, ar ko nesākt, ko neaizmirst, kam 
zvanīt un kādus nomierinošus līdzekļus 
lietot, ja kaut kas noiet greizi (neuztraucies, 
kaut kas noteikti nesanāks, kā plānots, un 
labāk ir būt gatavam tam jau sākumā), – tas 
ir nedaudz cits stāsts. To mēs šajā brošūrā 
nevarējām uzrakstīt, jo par to var rakstīt 
romānus, veidot divu nedēļu mācības un 
tāpat daudz kas paliks nepateikts.

Bet tas ir tas labākais, vai ne?

Tas, ko “cīņubiedri” iemācīsies šajā procesā, 
tie horizonti, kurus kopā atklāsiet, tās dzīves 
gudrības un iekšējie joki – tie būs tikai jūsu! 
To neviens cits tādā veidā un formātā nekad 
neiegūs, un jūs to nevarēsiet iemācīties citā 
veidā, kā vien veidojot tieši savu unikālo 
jauniešu apmaiņas projektu. Ir lietas, kuras 
var iemācīties, vienīgi darot. Un viss.

Tieši tādēļ mēs šeit nestāstīsim – kur, ko, 
kā, kāpēc. Nāc uz JSPA, un mēs varam 
aprunāties, pastāstīt, ko labāk “jā” un ko 

labāk tomēr “nē”! Šajā ziņā mēs tev ļoti 
labprāt palīdzēsim.

Bet, lai stāstu par jauniešu apmaiņas 
projektiem pabeigtu skaisti, nevis pieliekot 
punktu, bet atstājot daudzpunkti, lūk, daži 
jautājumi, par ko padomāt pēc tam, kad 
pirmā sajūsma par projekta apstiprināšanu 
ir beigusies un sākas “īstā dzīve”:

• Kas piedalās projektā? Vai viņi zina, ka 
projekts ir apstiprināts?

• Kā praktiski sadalīt pienākumus gan 
mūsu komandā, gan partneru vidū?

• Par ko runāsim iepriekšējās plānošanas 
vizītē?

• Kas mums vispār tagad ir jādara? Ar ko 
sāksim?

• Kuri darbi ir jāpaveic vispirms un kuri 
savukārt var pagaidīt?

• Kā visu izdarīt tā, lai beigās nebūtu stresa 
un panikas?

• Kurš ko darīs apmaiņas laikā?

• Kā veidot rezultātu izplatīšanas 
pasākumus, ievērojot publicitātes 
prasības?

• Kā mēs paši varam būt pēc iespējas 
radošāki, lai mūsu apmaiņa atšķiras no 
citām?

• Kā arī laikus izdomāt – ko rakstīt projekta 
gala atskaitē?

Uzmanību, gatavību... aiziet! 

TAD, KAD TU PĒC TAM SMAIDĪSI UN TEIKSI: “TAS BIJA SATRIECOŠI!” –  
ARĪ MĒS SMAIDĪSIM UN TEIKSIM: “BET MĒS TAČU TEICĀM...!” 

LAI VISS IZDODAS!
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WWW.JAUNATNE.GOV.LV
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

tīmekļa vietnē atradīsi informāciju par ES 
programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, 

kas piedāvā finansējumu jauniešu veidotiem un 
īstenotiem projektiem.

WWW.ERASMUSPLUS.LV
Kopīgajā programmas tīmekļa vietnē atradīsi informāciju par 

visu ES programmu “Erasmus+”.

WWW.VIAA.GOV.LV
Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļa vietnē atradīsi informāciju par 

dažādām mobilitātes iespējām skolēniem, studentiem, kā arī profesionālo 
skolu audzēkņiem.

WWW.JAUNATNESLIETAS.LV
Portāls par jaunatnes lietām un jaunatnes politiku.

WWW.YOUTHPASS.EU
Šajā tīmekļa vietnē atradīsi informāciju par Youthpass.

WWW.EURODESK.EU
Eurodesk ir informācijas tīkls Eiropā, kura mērķis ir nodrošināt jauniešus un jaunatnes 
darbiniekus ar informāciju par visdažādākajām iespējām jaunatnes jomā.

EC.EUROPA.EU/PROGRAMMES/ERASMUSPLUS/
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē vari atrast ziņas par jaunatnes jautājumiem un programmu 
“Erasmus+” kopumā.

EUROPA.EU/YOUTH
Eiropas Jaunatnes portāls – informācija par jauniešu mobilitāti un citiem svarīgiem 
jaunatnes jautājumiem Eiropā.

EUROPA.EU/YOUTH/SOLIDARITY_LV
ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” datubāze, kurā jaunieši aicināti reģistrēties, 
lai iesaistītos Eiropas brīvprātīgajā darbā un citos programmas “Eiropas Solidaritātes 
korpuss” projektu veidos.

WWW.ANNALINDHFOUNDATION.ORG
Annas Lindes fonds veicina starpkultūru dialogu starp Eiropas un Vidusjūras reģiona valstīm.

WWW.SALTOYOUTH.NET
SALTO resursu centra tīmekļa vietne – Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas kopīgi veidots 
resurss, kurā apkopota informācija par neformālās izglītības iespējām Eiropā, tai skaitā 
mācībām, metodēm, apmācītājiem.

KUR LAI ATROD 
KAUT KO PAR...? 
JEB NODERĪGI 
RESURSI

NODERĪGAS SAITES
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Viss par un ap Eiropu un Eiropas Savienību.

EC.EUROPA.EU/LATVIJA
Vispārēja informācija par ES, kuru nodrošina Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijas 
sabiedrībai: nevalstiskajām organizācijām, žurnālistiem un iedzīvotājiem.

WWW.ESMAJA.LV
Eiropas Savienības institūciju Latvijā tīmekļa vietne, kurā var atrast informāciju, ko un kā 
dara Eiropas Savienība un kā tas ietekmē sabiedrību Latvijā.

CITAS NACIONĀLĀS AĢENTŪRAS EIROPĀ

IEKĻAUŠANA UN KULTŪRU DAŽĀDĪBA

EIROPA

Gadījumos, ja nepieciešams sazināties ar kādu no partneru valstu aģentūrām vai 
nepieciešams uzzināt ar programmu saistītu informāciju par kādu citu valsti.

EC.EUROPA.EU/PROGRAMMES/ERASMUSPLUS/CONTACT_LV

Abiem šiem tematiem ir būtiska loma jauniešu apmaiņas projekta veidošanā, tādēļ nav par 
ļaunu papētīt šīs lietas tuvāk, vai ne? Šīs tīmekļa vietnes tev varētu palīdzēt.

WWW.SALTOYOUTH.NET/RC/INCLUSION
SALTO kultūru dažādības un iekļaušanas sadaļa, kura piedāvā gan praktisku informāciju par 
šīm jomām un kā šos aspektus iestrādāt projektā, gan jau gatavus materiālus, kurus varat 
izmantot projektā, gan norādes uz citiem resursiem.
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