
Eiropas Savienības programma  

JAUNATNE DARBĪBĀ 

 
2007.gada 01.janvāris – 2013.gada 31.decembris 



ES programma “Jaunatne darbībā” 

IKVIENAM jaunietim no 13 līdz 30 gadiem ir 

iespēja: 

 

• iegūt jaunas zināšanas, prasmes un 

pieredzi 

• veidot un īstenot projektus 

• līdzdarboties sabiedrībā notiekošajā 

• iepazīt citu valstu kultūru 

 



ES programma “Jaunatne darbībā” 

 

Neformālā izglītība: 

• mācīšanās būt 

• mācīšanās darot 

• mācīšanās būt kopā ar citiem 

• mācīšanās mācīties  

 

 

 

 



Iegūsi zināšanas, 

prasmes, pieredzi jomās  

 

Sadarbība  un veiksmīga komunikācija 

 

Spēja pārvērst 

idejas rīcībā, būt 

radošam, 

inovatīvam, 

uzņemties risku 

 

Prasme izmantot 

informācijas tehnoloģijas 

Prasmes zinātnē, 

matemātikā (ikdienas 

problēmu un 

izaicinājumu risināšanā) 

  

 

Prasme, kā organizēt 

mācīšanos (t.sk., atbildības 

uzņemšanās; mācīšanās 

rezultātu izvērtēšana) 

 

(!) Papildus Tu iegūsi 

Youthpass jeb Jaunatnes 

pasi  



Dalībvalstis 

• 27 ES dalībvalstis, 

• EBTA (Īslande, 

Lihtenšteina un 

Norvēģija, Šveice) 

• kandidātvalstis 

(Turcija, Horvātija) 

 

Kopā: 33 valstis 



Partnervalstis 

• Dienvidaustrumeiropa  (Albānija, bijusī Dienvidslāvijas 

Republika Maķedonija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Melnkalne, Serbija) 

• Austrumeiropa un Kaukāza valstis (Armēnija, 

Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Krievijas Federācija, Moldova, Ukraina) 

• Vidusjūras partnervalstis (Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordānas 

Rietumkrasta un Gazas joslas Palestīniešu pašpārvalde, Jordānija, Libāna, 

Maroka, Sīrija, Tunisija) 

• Citas valstis, kuras ir parakstījušas līgumu ar Eiropas Komisiju par 

sadarbību jaunatnes jomā 

 



Pastāvīgās prioritātes 

• Eiropas pilsonība 

• Jauniešu līdzdalība 

• Kultūru daudzveidība 

• Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana 



2013. gada prioritātes 

• Eiropas Pilsoņu gads, 2014.gada vēlēšanas 

• Projekti, kas veicina iekļaujošo izaugsmi 

(risina jauniešu bezdarba, nabadzības un 

marginalizācijas jautājumus) 

• Radošums un uzņēmīguma gars 

• Sports, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu, 

sociālo iekļaušanu un aktīvu līdzdalību 



Nacionālās prioritātes 

• Jaunieši sociālā atbalsta institūcijās 

(vakarskolas, bērnu nami, internātskolas) 

 

• Krievvalodīgie jaunieši 

 

• Sadarbība ar Vidusjūras reģiona valstīm 

 



Kādi ir iespējamie projektu veidi? 

• Jauniešu apmaiņas (13-30 gadi) 

• Jauniešu iniciatīvas (15-30 gadi) 

• Jauniešu demokrātijas projekti (13-30 gadi) 

• Eiropas Brīvprātīgais darbs (18-30 gadi) 

• Apmācību un sadarbības tīklu veidošanas 
projekti (nav vecuma ierobežojuma) 

• Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju 
tikšanās (15-30 gadi) 

 

 



Kāds ir maksimālais finansējums 

vienam projektam? 

Nav viena noteikta maksimālā finansējuma! 

 Piešķiramais finansējums ir atkarīgs no: 

• projekta veida 

• norises ilguma 

• dalībnieku skaita u.c. 

 

Visiem projektiem ir nepieciešams 
līdzfinansējums! 

 



Finansējums 

 

• Projekta apstiprināšanas gadījumā pirms 

projekta uzsākšanas tiks pārskaitīti tikai 

līdz 80% piešķirtā finansējuma (!) 

 

• Visi maksājumi (konkrētajā projektā) jāveic 

caur kontu Valsts kasē 

 



Kas var iesniegt projektu? 

• Nevalstiskās organizācijas 
 

• Neformālas jauniešu grupas (vismaz 4 jaunieši, 
bet obligāti jābūt likumiskajam pārstāvim – organizācija, biedrība 
vai cits) (IZŅEMOT EIROPAS BRĪVPRĀTĪGO DARBU) 
 

• Valsts/ pašvaldību iestādes, pašvaldības 
(izņemot iniciatīvu projektus, kuros šīs iestādes var būt 
likumīgais pārstāvis, nevis iesniedzējs) 



YOUTHPASS  

(Jaunatnes pase) 

• Youthpass - apraksta un apstiprina iegūto 
neformālās izglītības pieredzi 

• Youthpass apliecina jauniešu dalību projekta 
sagatavošanā, realizācijā un novērtēšanā, 
personīgo ieguldījumu projektā 

• www.youthpass.eu 

• Var saņemt jauniešu apmaiņas, jauniešu 
iniciatīvas, Eiropas Brīvprātīgā darba, 
apmācību un sadarbības tīklu veidošanas 
projektu un apmācību kursu dalībnieki 



Projektu iesniegšanas termiņi 

• 1.februāris (projektus var uzsākt no 1.maija 

līdz 31.oktobrim) 

• 1.maijs (projektus var uzsākt no 1.augusta 

līdz 31.janvārim) 

• 1.oktobris (projektus var uzsākt no 

1.janvāra līdz 30.jūnijam) 

 



ES programma  

JAUNATNE DARBĪBĀ 

 

 

JAUNIEŠU APMAIŅAS 
1.1. un 3.1.apakšprogrammas 

 
2007.gada 01.janvāris – 2013.gada 31.decembris 



Jauniešu apmaiņa 

Jauniešu apmaiņas ietvaros jauniešu grupai ir 

iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no 

citām valstīm vai doties uz kādu citu valsti, 

lai kopā ar citu/ām jauniešu grupu/ām 

piedalītos kopīgi veidotā projektā 

 



Jauniešu ieguvumi 

• Zināšanas, pieredze un prasmes par apmaiņas projekta 

tēmu 

• Pieredze starptautiska projekta plānošanā, īstenošanā 

un novērtēšanā 

• Komunikācijas prasmes un svešvalodu uzlabošana 

• Mācīšanās pieņemt atšķirīgo, pārvarēt stereotipus un 

aizspriedumus 

• Citu kultūru iepazīšana 

 



Jauniešu apmaiņas projektu 

atbilstības kritēriji 

Projektu iesniedzēji 

• nevalstiskas organizācijas 

• pašvaldības/ pašvaldību iestādes 

• neformālas jauniešu grupas 

 (SIA projektus iesniegt nedrīkst) 

Dalībnieki 

 Jaunieši (13 līdz 30 gadi) 

(Katrai grupai – vismaz 1 jauniešu līderis (vismaz 18 
gadus vecs)) 

Projektā iesaistīto jauniešu skaits (neskaitot grupu 
līderus): 16 – 60 dalībnieki 
 

 
 

 

 



ES programma  

JAUNATNE DARBĪBĀ 

 

 

JAUNIEŠU INICIATĪVAS 
1.2. apakšprogramma 

 
2007.gada 01.janvāris – 2013.gada 31.decembris 

 



Kas ir jauniešu iniciatīvas? 

   Jauniešu iniciatīva ir radošs vietēja vai 

starptautiska mēroga projekts, ko veido un 

organizē paši jaunieši un kas sniedz 

ieguldījumu vietējā sabiedrībā 

 

 



Ko Tu iegūsi? 

• Sava biznesa izveide nākotnē (iespējams, kopā ar 

projekta domubiedriem)  

• Savas organizācijas dibināšana  

• Laika un budžeta plānošana 

• Komandas darbs  

• Sadarbība  

• Iegūto prasmju, zināšanu izmantošana ikdienā 

• Radošums 

• Inovācijas  

 



Jauniešu iniciatīvas projekti 

• Projektu vada un īsteno jaunieši 

• Ieguldījums vietējā sabiedrībā 

• Eiropas apzināšanās  

• Neformālās izglītības metodes 



Jauniešu iniciatīvas projektu 

pamatkritēriji 

Dalībnieki: jaunieši (15 līdz 30 gadi) 
 

Jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem var piedalīties, ja 
projektam ir piesaistīta atbalsta persona 

Arī pilngadīgajiem var būt atbalsta persona 

 

Vismaz 4 dalībnieki 

 

Projekta ilgums: 3 līdz 18 mēneši  

 
 



 

ES programma  

JAUNATNE DARBĪBĀ  

 

 

 EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 
2. apakšprogramma 

 

 

2007.gada 01.janvāris – 2013.gada 31.decembris 



Kas ir Eiropas Brīvprātīgais darbs? 
 

 
• jauniešiem vecumā no 18 – 30 gadiem uz 

laiku no 2 – 12 mēnešiem (grupu projektā vai 
iesaistot jauniešus ar ierobežotām iespējām – no 2 nedēļām) 

 
• jebkurā Eiropas vai kādā citā valstī  
 

• individuāla mācīšanās pieredze 

 

 
Eiropas Brīvprātīgais darbs =  izaicinājums  + personiskā 

izaugsme + dzīves pieredze + citas valsts kultūras iepazīšana 

+ devums sabiedrībai  
 



Kas ir Eiropas Brīvprātīgais darbs? 

 

    Atrast 

nosūtītājorganizāciju 

un 

uzņēmējorganizāciju 

Eiropas EBD akreditēto 

organizāciju datu bāzē 



Eiropas Brīvprātīgā darba tēmas 

Jaunatne un bērni  

Darbs ar veciem 
cilvēkiem 

Darbs ar 
invalīdiem 



Finansējums 

• Ceļa izmaksas 90% 

• Uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas  

• Valodas apmācība 

• Apdrošināšana 

• Kabatas nauda  

• Vīzas un vakcinācijas izmaksas  

• Papildus finansējums projektos jauniešiem ar 

ierobežotām iespējām 

 

 



Citi projektu veidi 

     Jauniešu demokrātijas projekti (1.3.) 

Starptautiski projekti, kas veicina jauniešu līdzdalību 

 

     Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti (5.1.) 

Iespēja organizēt starptautiskus vai nacionālus seminārus jauniešiem un 
par jaunatnes politiku atbildīgām personām 

 

     Sadarbība ar ES kaimiņos esošajām Partnervalstīm (3.1.) 

Iespēja veidot jauniešu apmaiņas, kā arī apmācības un sadarbības 
veidošanas projektus ar Partnervalstīm  

 

    Apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projekti (4.3.) 

Darba ēnošana, izpētes vizītes, studiju vizītes, semināri, apmācību kursi 
u.c. Šiem projektiem NAV vecuma ierobežojuma! 
 



Atbalsts un informācija 

• Apmācības 

• Reģionālo koordinatoru tīkls 

• Konsultācijas (aģentūrā; e-pastā; pa telefonu) 

• Tīmekļa vietne: www.jaunatne.gov.lv 

• Informatīvie materiāli (bukleti par projektu 

veidiem, neformālo izglītību, sociālo iekļaušanu, 

žurnāls “Jaunatne”) 

 



JSPA reģionālie koordinatori 

• Aģentūras pārstāvji Latvijas reģionos 

 

• Darbojas Eurodesk tīklā, izplata informāciju 
par “Jaunatne darbībā” 

 

• Rīko apmācības, informatīvos pasākumus, 
sniedz konsultācijas – JAUTĀ ARĪ VIŅIEM! 

 

Meklē kontaktus www.jaunatne.gov.lv  sadaļā 
Eurodesk 

eurodesk 



Kādas vēl ir Tavas iespējas?  

• Eurodesk, Eiropas Jaunatnes portāls 

• Apmācības jauniešiem/jaunatnes darbiniekiem 

Latvijas-Šveices sadarbības programmā  

• Sadarbība ar Vidusjūras reģiona valstīm (Annas – 

Lindes fonds) 

• eTwinning - skolu sadarbības programma, 

izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas  

 

 

www.jaunatne.gov.lv 



Esi informēts! 
 

Twitter: @JaunatneDarbiba 

Draugiem.lv lapa: Jaunatne darbībā 

Facebook: Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra 

 

Piesakies aģentūras ziņu lapai! 

 



www.jaunatne.gov.lv 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004 

Tālrunis: 67358065 

E-pasts: info@jaunatne.gov.lv 

 

 


