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Nacionālās aģentūras

Latvijā programmu „Erasmus” + administrēs 
divas aģentūras:

-Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
(jaunatnes jomas projekti)

-Valsts izglītības un attīstības aģentūra (izglītības 
jomas projekti)



Kāpēc Erasmus+

• Erasmus+ - atbilde mainīgajai pasaulei un tās
jaunajiem izaicinājumiem izglītības, apmācību
un jaunatnes jomās (jauniešu bezdarbs,
prasmju trūkums, u.c.).

• Erasmus+ sniegs būtisku ieguldījumu EK
ilgtermiņa stratēģisko dokumentu, t.sk., Eiropa
2020, Eiropas Jaunatnes stratēģijas mērķu
sasniegšanā.



Erasmus+ finansējums

Kopējais finansējums – 14.7 miljardi eiro 7

gadu periodam.

10% jaunatnes jomai (neformālās un 

ikdienējās mācīšanās aktivitātēm)

Latvijai aptuveni 2 reizes lielāks finansējums 

salīdzinot ar programmas ”Jaunatne darbībā” 
kopējo finansējumu.



Erasmus+ jaunatnes jomas 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



Prioritātes

• jauniešu sociālā iekļaušana

• jauniešu bezdarba problēmas risināšana

• veselīgs dzīvesveids, jo īpaši, āra dzīves aktivitātes un 
sports visiem sociālās iekļaušanas un aktīvas 
līdzdalības veicināšanai

• Eiropas pilsonība

• prasmju attīstība, piemēram, uzņēmīgums, digitālās 
prasmes, utt.

• informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 
izmantošana jaunatnes darbā un neformālajā 
izglītībā



Nacionālās prioritātes

• Jauniešu, kas nestrādā, nemācās vai neapgūst 
arodu (NEET), iesaistīšana

• Sadarbība ar Austrumu partnerības valstīm

• Krievvalodīgo jauniešu iesaistīšana



Kuras valstis piedalās?

ES Programmas valstis – ES dalībvalstis, 
Maķedonija, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, 
Turcija, Islande (KA1, KA2, KA3)

ES kaimiņvalstis - Austrumu partnerības valstis, 
Dienvidu Vidusjūras reģiona valstis, 
Rietumbalkānu valstis, Krievija (KA1, KA3)

Citas pasaules valstis 



Erasmus+ (jaunatnes jomas 

projekti) 

Mācību

mobilitātes (KA1)

Jauniešu apmaiņu projekti

Eiropas Brīvprātīgais darbs

Jaunatnes darbinieku 

mobilitātes projekti

Sadarbība 

inovācijas 

veicināšanai un 

labās prakses 

apmaiņai (KA2) 

Stratēģiskās partnerības 

izglītības, apmācību un 

jaunatnes jomā

Atbalsts politikas 

reformām (KA3)

Jauniešu un jaunatnes

politikas veidotāju 

tikšanās projekti



Jauniešu apmaiņas projekti (KA1)

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.

Apmaiņas projektam pamatā ir tematiska ideja, kuru
jauniešu grupas vēlas kopīgi realizēt (piemēram, līdzdalība,
nodarbinātība, rasisms, kultūras mantojums, vide, u.c.)

Izvēlētais temats ir jāizvērš konkrētos pasākumos apmaiņas
projekta laikā, izmantojot neformālās izglītības metodes.



Eiropas Brīvprātīgais darbs (KA1)

Iespēja organizācijām uzņemt ārvalstu brīvprātīgo savā
organizācijā un saņemt ES finansējumu brīvprātīgā
darba projekta īstenošanai. Organizācijām ir iespēja arī
nosūtīt Latvijas jauniešus brīvprātīgajā darbā uz
ārvalstīm.

Lai piedalītos EBD, organizācijām jābūt akreditētām

Eiropas Brīvprātīgais darbs =  izaicinājums  + personiskā 

izaugsme + dzīves pieredze + citas valsts kultūras iepazīšana 

+ devums sabiedrībai 



Jaunatnes 

darbinieku apmācības un sadarbības tīkla 

veidošana (KA1)

Šie projekti ir iespēja jaunatnes darbā iesaistītajām
personām mācīties starptautiskā vidē kopā ar kolēģiem
no citām valstīm, papildinot zināšanas kādā specifiskā
jaunatnes darba jomā, uzlabot prasmes un iemaņas

praktiskajā darbā, uzzināt vai izplatīt pozitīvo pieredzi,
kā arī veidot jaunus sadarbības tīklus.

Aktivitātes: apmācību kursi, semināri, darba ēnošana, 
kontaktu veidošanas pasākumi, izpētes vizītes



Stratēģiskās partnerības (KA2)

Šie projekti sniedz iespēju sadarboties dažādu

jomu partneriem (jaunatnes organizācijām,
pašvaldībām, izglītības iestādēm, uzņēmumiem
u.c.), lai ieviestu inovatīvas pieejas jaunatnes
darbā, risinātu jauniešiem aktuālas problēmas

un uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti.



Stratēģiskās partnerības (KA2)

Stratēģiskās partnerības var veidot dažādu veidu 
organizācijas - jauniešu neformālās grupas, NVO, 

uzņēmumi, valsts un pašvaldību iestādes, pētījumu institūti  
u.c.

un dažādu jomu organizācijas – izglītības, sociālās, 
jaunatnes, nodarbinātības, uzņēmējdarbības u.c. 

Vismaz 2 partneri no Programmas valstīm. Var iesaistīt 
Partnervalstis, ja viņu dalība nes būtisku pievienoto 

vērtību projektam



Stratēģiskās partnerības (KA2)

Stratēģisko partnerību ietvaros var veidot plaša
mēroga ilgtermiņa projektus (līdz 2 gadiem),
kuros iesaistās daudzi dažādu jomu partneri ar
mērķi radīt jaunatnes jomai nozīmīgu rezultātu,
piemēram, jaunas metodoloģijas, pētījumus, IT
rīkus, u.c



Stratēģiskās partnerības (KA2)

Stratēģisko partnerību ietvaros ir iespējas
īstenot arī vienkāršākus starptautiskus

iniciatīvas projektus, piemēram, starp divām
nelielām jauniešu organizācijām. Šos projektus
īsteno paši jaunieši un to mērķis ir attīstīt
jauniešu uzņēmīguma prasmes, aktīvu līdzdalību
un uzņēmējdarbību.



Jauniešu un jaunatnes politikas 

veidotāju tikšanās projekti (KA3)

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,
u.c. gan nacionālā, gan startptautiskā mērogā.



Erasmus+ skaitļos

500 000 jaunieši, kas piedalījušies Eiropas 

Brīvprātīgajā darbā un jauniešu apmaiņās

800 000 jaunatnes darbinieki, izglītības 

darbinieki, kas piedalījušies mobilitātes 
pasākumos

125 000 dažādu jomu institūcijas, kas 

piedalīsies stratēģiskajās partnerībās



Youthpass jeb Jaunatnes pase

• 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 KA1 un
KA3 dalībniekiem. Sīkāka informācija:
www.youthpass.eu



Youthpass jeb Jaunatnes pase



Reģistrēšanās ECAS un Dalībnieku 

portālā

-obligāta darbība, lai varētu pieteikties ES 
finansējumam (t.sk., VIAA administrētajiem 

projektiem)

-būs pieejamas vadlīnijas latviešu valodā



E-formas

-visos projektu veidos (t.sk., Intereses 
izteikumi un gala atskaites)
-projektu iesniegumi, atskaites un intereses 
izteikumi nav jāiesniedz papīra formātā
-e-formai varēs pievienot skanētus 
dokumentus
-vienota e-forma KA1 projektiem



Vienības izmaksas

-plašāk izmantotas (t.sk., ceļa izmaksas)
-par tām nav jāiesniedz attaisnojoši finanšu 
dokumenti, bet dokumenti, kas apliecina 
projekta norisi, īstenotos pasākumus, to 
kvalitāti utt.



Līdzfinansējums

• nav noteikts konkrēts līdzfinansējuma apjoms

• ja vienības izmaksas nenosedz visus plānotos 
projekta izdevumus, starpība jāsedz projekta 
īstenotājam

• nacionāla un reģionāla līmeņa publiskām 
iestādēm (valsts iestādes, plānošanas reģioni) un 
sociāli atbildīgiem uzņēmumiem* atsevišķās 
budžeta pozīcijās  atbalsta intensitāte 50%

*profit-making bodies active in corporate social responsibilty



Partneru apliecinājumi

• nav iekļauti e-formā

• uz iesniegšanas brīdi var pievienot kopijas

• drīzumā būs pieejami www.jaunatne.gov.lv



Mobility tool

• Jauna IT platforma, kurā projektu īstenotājiem 
būs jāievada dati par mobilitāšu dalībniekiem

• Šobrīd vēl nav pieejama

• Detalizētāka informācija tiks iekļauta finanšu 
līgumā



• 17.marts (KA1)

• 30.aprīlis (KA1, KA2, KA3)

• 01.oktobris (KA1, KA2, KA3)

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

Projektus var uzsākt ātrākais 3 mēnešus pēc 
projektu iesniegšanas termiņa.

Iesniegšanas termiņi



EBD akreditācija

-varēs iesniegt kolīdz tiks nopublicēta Intereses 
izteikuma veidlapa (plānots: 05.02.2014.)

- programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros 
saņemtās akreditācijas būs derīgas arī 
programmā ”Erasmus+”



Projektu iesniegšana

• www.jaunatne.gov.lv būs pieejama KA1 
veidlapa angļu valodā (plānots: 10.02.) un EBD 
Intereses izteikuma (akreditācijas) veidlapa 
angļu valodā (plānots: 05.02.) 

• KA2 un KA3 veidlapa būs pieejama aptuveni 
pēc 2-3 nedēļām. Pašlaik pieejami paraugi.



Atbalsta pasākumi

• Reģionālie informatīvie semināri 13.februārī 
(Alūksne), 19.februārī (Saldus), 18.februārī (Rēzekne), 
25.februārī (Talsi), 11.februārī (Daugavpils), 14. 
februārī (Cēsis), 24.februārī (Limbaži), 26.februārī 
(Staicele, Salacgrīva)

• KA2 informatīvais pasākums 14.martā

• Apmācības par jauniešu apmaiņu un apmācību un 
sadarbības veidošanas projektu izstrādi-28.-30.03.14.

• EBD apmācības jaunajām organizācijām-28.02.-
02.03.14.



Projekti sporta jomā
Mērķi:

- atbalstīt pasākumus, kas veicina attīstību, jaunu ideju un 
prakses īstenošanu un pārņemšanu sporta jomā Eiropas, 
nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī.

- veicināt sporta organizāciju sadarbību.

Programmā var pieteikties nevalstiskās organizācijas un valsts, 
pašvaldības organizācijas.



Projekti sporta jomā

• 4.februārī informatīvs seminārs tiešsaistē. Sīkāku 
informācija, tiešsaistes reģistrācijas saite,  
dienaskārtība: http://ec.europa.eu/sport/news/2013121
0-erasmusplus-infoday_en.htm

• Tuvākie iesniegšanas termiņi: 14.03.2014. un 15.05.2014.

• Projekti jāiesniedz Izpildaģentūrā Briselē. Informācija EK 
mājas lapā: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm



Kapacitātes

stiprināšana jaunatnes jomā 

(KA2)

Mērķi:

• Veicināt jaunatnes darba kvalitāti un atzīšanu, neformālo 
mācīšanos un brīvprātīgā darba veikšanu partnervalstīs,

• Palielināt jaunatnes organizāciju kapacitāti,

• Sekmēt neformālās izglītības mobilitātes aktivitātes starp 
reģioniem un reģionu līmenī, 

• Stiprināt  sadarbību starp dažādiem pasaules reģioniem 
caur kopējām iniciatīvām, pieredzes apmaiņu. 



Sadarbības valstis

• Āzija, Centrālā Āzija, Latīņamerika, Irāna, 
Irāka, Jemena, Dienvidāfrika, ĀKK (Āfrikas, 
Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis), 
Industriālās valstis.

• Iesniedzējs : nevalstiskās organizācijas, 
jaunatnes padomes, valsts un pašvaldības 
iestādes no Programmas valstīm.

• Ilgums: no 9 mēnešiem līdz 2 gadi.



Kapacitātes

stiprināšana jaunatnes jomā 

(KA2)
• Iespējamās aktivitātes:

Semināri, konferences, tikšanās, kas vērstas uz sadarbību un pieredzes
apmaiņu jaunatnes jomā; liela mēroga jaunatnes pasākumi; informācijas
kampaņas; informācijas, komunikācijas un mediju instrumentu attīstīšana;
jaunatnes darba materiālu un metožu attīstīšanai; inovatīvu pieeju ieviešana
jaunatnes darbā, apmācību un atbalsta sniegšanā; jauniešu apmaiņas,
brīvprātīgais darbs un jaunatnes darbinieku mobilitāte.

• Iesniegšanas termiņi: 03.04.2014., 02.09.2014.

• Projekti jāiesniedz Izpildaģentūrā Briselē





Paldies, par uzmanību!

Twitter: @Jaunatne

Draugiem.lv lapa: Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra

Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra

Piesakies aģentūras jaunumiem!


