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Jautājumi sev:

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

• Cik man ir gadu?
• Kas mani interesē?
• Uz cik ilgu laiku vēlos doties uz citu 

valsti?
• Varbūt vēlos tikai starpkultūru 

komunikāciju tepat Latvijā?
• Ar ko man ir jārēķinās?
• Vai manas angļu valodas zināšanas ir 

pietiekami labā līmenī?
• Vai varu mobilitāti apvienot ar 

mācībām?
• Vai vēlos pats rakstīt projektu vai būt 

tikai projekta dalībnieks?
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Kuras valstis piedalās?

ES Programmas valstis – ES dalībvalstis, 
Maķedonija, Lihtenšteina, Norvēģija, Turcija, 
Islande.

ES kaimiņvalstis - Austrumu partnerības valstis, 
Dienvidu Vidusjūras reģiona valstis, 
Rietumbalkānu valstis, Krievija. 

Citas pasaules valstis. 
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«Erasmus+: Jaunatne darbībā»

3 pamatdarbības

Mācību mobilitātes 
(1)

Jauniešu apmaiņas 
projekti

Eiropas 
Brīvprātīgais darbs

Jaunatnes 
darbinieku 
mobilitātes 

projekti

Sadarbība 
inovācijas 

veicināšanai un 
labās prakses 
apmaiņai (2)

Stratēģiskās 
partnerības 

izglītības, 
apmācību un 

jaunatnes jomā

eTwinning

Atbalsts politikas 
reformām (3)

Jauniešu un 
jaunatnes politikas 
veidotāju tikšanās 

projekti
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Jauniešu apmaiņas projekti



Baltic DJ school

http://rigasdjskola.lv/galerija/view/6#top 7

http://rigasdjskola.lv/galerija/view/6#top


Eiropas Brīvprātīgais darbs

Jauniešiem vecumā no 17 – 30 gadiem uz laiku 
no 2 – 12 mēnešiem (grupu projektā vai 
iesaistot jauniešus ar ierobežotām iespējām –
no 2 nedēļām).

EBD var veikt jebkurā Eiropas vai kādā citā 
valstī.
individuāla mācīšanās pieredze.

Eiropas Brīvprātīgais darbs =  izaicinājums  + 
personiskā izaugsme + dzīves pieredze + citas 

valsts kultūras iepazīšana + devums 
sabiedrībai 
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Piemērs
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https://youtu.be/puiUB8mWqGU 1
0

https://youtu.be/puiUB8mWqGU
https://youtu.be/puiUB8mWqGU
https://youtu.be/puiUB8mWqGU


Par Jauniešu un jaunatnes politikas 
veidotāju tikšanās projektiem

Šie projekti veicina strukturēto dialogu starp
jauniešiem/jaunatnes organizācijām un
lēmumu pieņēmējiem starptautiskā un
nacionālā mērogā.

Iespējamās aktivitātes - semināri, tikšanās,
informatīvi pasākumi, debates, jauniešu forumi
un citi pasākumi gan nacionālā, gan
starptautiskā mērogā.
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«Erasmus+: Jaunatne darbībā» 
mērķi

• Uzlabot jauniešu un to cilvēku, kas strādā ar
jauniešiem, kompetences un prasmes (t.sk.,
jauniešu ar ierobežotām iespējām).

• Veicināt jauniešu līdzdalību.

• Uzlabot jaunatnes darba kvalitāti.

• Papildināt politikas reformas un atbalstīt 
jaunatnes politiku, kas balstīta uz zināšanām 
un uz reālo situāciju (jauniešu vajadzībām), 
kā arī veicināt neformālās un ikdienas 
mācīšanās atzīšanu.

• Veicināt jauniešu starptautisko sadarbību.



Youthpass

• Youthpass - apraksta un apstiprina iegūto
neformālās izglītības pieredzi

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

• Youthpass ir iespēja saņemt visiem
(Erasmus+: Jaunatne darbībā) dalībniekiem.
Sīkāka informācija: www.youthpass.eu
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Youthpass piedāvā izvērtēt
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Iesniegšanas termiņi

Šogad: 1. oktobris.

2016. gads: 2. februāris, 26. aprīlis un 4. oktobris 

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

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

1
5



1
6

• Tīkls 34 Eiropas valstīs, izplata informāciju 
par ES programmu “Erasmus+” un citām 
iespējām ES.

• Datubāze www.eurodesk.eu.
• Atbildes uz jautājumiem par mobilitāti 

Eiropā.
• Jaunumi un ziņas par konkursiem, 

konferencēm, nometnēm un citām lietām.
• Aģentūras pārstāvji Latvijas reģionos –

reģionālie koordinatori un informācijas 
punkti.

• Meklē kontaktus www.jaunatne.gov.lv  
sadaļā Eurodesk.
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Pastkaršu konkurss

https://www.facebook.com/Eurodesk/app_515720611858523 2
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Ziņas par jauniešiem aktuālām tēmām un 
iespējām gan Eiropā, gan Latvijā.

europa.eu/youth
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Piesakies aģentūras jaunumiem!
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Twitter: @Jaunatne, @ErasmusPlusLV

Draugiem.lv lapa: Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra

Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra, Erasmus+ Latvija
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