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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» 
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. 
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«Erasmus+: Jaunatne darbībā» 
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Jauniešu apmaiņas projekti 



Atbilstības kritēriji 

Dalībnieki: 

Jaunieši (13 līdz 30 gadi) un vismaz 1 jauniešu 
līderis katrai jauniešu grupai (vismaz 18 gadus 
vecs); 

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

Apmaiņas ilgums: 5- 21 diena. 
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Piemērs 
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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 

1
0 



Stratēģiskās partnerības projekti 
Starptautiskas iniciatīvas 

Šos projektus īsteno paši jaunieši un to mērķis 
ir attīstīt jauniešu uzņēmīguma prasmes, aktīvu 
līdzdalību un uzņēmējdarbību. 
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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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Atbilstības kritēriji 

• Jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem. 

• Min dalībnieku skaits projektā – 30. 

• Ilgums: 3 līdz 24 mēneši. 

• Projektam jānotiek pieteikuma iesniedzējas 
organizācijas valstī. 
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Piemērs 
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Iesniegšanas termiņi 

• 30. aprīlis un 1. oktobris. 

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

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

 

1
6 



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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• Tīkls 33 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. 

 









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 

Draugiem.lv lapa: Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra 

Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra 
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