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Erasmus+ - ES programma izglītības, 
apmācības, jaunatnes un sporta jomās 
laikposmam no 2014. līdz 2020.gadam 

  



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. 

11.februārī informatīvs seminārs tiešsaistē. Sīkāku 
informācija, tiešsaistes reģistrācijas saite,  
dienaskārtība: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/events/11-february-2015-sport-infoday_en 

 

 
Projekti sporta jomā 



Erasmus+ raksturojums 
• Erasmus+ - instruments ES ilgtermiņa plānošanas 

dokumentu, t.sk., Eiropa 2020, Eiropas Jaunatnes 
stratēģijas, mērķu sasniegšanā 

 

• Erasmus+  - atbalsts sociālekonomiskajām 
pārmaiņām un to jaunajiem izaicinājumiem izglītības, 
apmācību un jaunatnes jomās (jauniešu bezdarbs, 
prasmju trūkums, u.c.). 

 

• «Maini dzīvi, domā plašāk!» 

 



Erasmus+ 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 



Kuras valstis piedalās? 
ES Programmas valstis – ES dalībvalstis, 
Maķedonija, Lihtenšteina, Norvēģija,  Turcija, 
Islande (Visu pamatdarbību ietvaros) 

ES kaimiņvalstis - Austrumu partnerības valstis, 
Dienvidu Vidusjūras reģiona valstis, 
Rietumbalkānu valstis, Krievija (1. un 
3.pamatdarbības ietvaros) 

Citas pasaules valstis (2.pamatdarbības ietvaros, 
ja viņu dalībai ir būtiska pievienotā vērtība 
projekta īstenošanai) 
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Erasmus+ (jaunatnes jomas 
projekti)  

Mācību 
mobilitātes 

(1.pamatdarbība 
(KA1)) 

 
Jauniešu apmaiņu projekti 

 
Eiropas Brīvprātīgais darbs 

 
Jaunatnes darbinieku 
mobilitātes projekti 

Sadarbība 
inovācijas 

veicināšanai un 
labās prakses 

apmaiņai 
(2.pamatdarbība 

(KA2) ) 
 

Stratēģiskās partnerības 
izglītības, apmācību un 

jaunatnes jomā 

 
 

Atbalsts politikas 
reformām 

(3.pamatdarbība 
(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 

 

 



 

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 
(piemēram radīt, jaunas metodoloģijas, 
pētījumus, IT rīkus, u.c) 

 

 



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. 
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Reģistrēšanās ECAS un 
Dalībnieku portālā 
- obligāta darbība, lai varētu pieteikties 

ES finansējumam (t.sk., VIAA 
administrētajiem projektiem) 

 
-vadlīnijas latviešu valodā 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
                          

E-formas 
- dokumenti (projektu iesniegumi, atskaites 

un intereses izteikumi) nav jāiesniedz 
papīra formātā 

 
 - projektu iesniegumu e-formas atšķirīgas 

visos projektu veidos 
  (vienota e-forma KA1 projektiem) 

 
-e-formai var pievienot skanētus 

dokumentus 
- 

 



 
Partneru iesaiste 

- Erasmus+ projekti īstenojami starptautiskā 
partnerībā (izņēmuma gadījumi KA3) 

 

- iesniedzams partnera mandāts 
 

- aicinājums - skaidri atrunāt partnerības 
nosacījumus 

 



Finansējums 
 - nav noteikts konkrēts līdzfinansējuma apjoms 

 - publiskām iestādēm (valsts iestādes, plānošanas 
reģioni) un sociāli atbildīgiem uzņēmumiem* 
budžeta pozīcijā «projekta izmaksas»  atbalsta 
intensitāte 50% (KA1) 

- priekšfinansējuma/gala maksājums, starpposma 
maksājums (KA2, virs 50 tūkst.) 

- ja attiecināmās izmaksas nenosedz visus projekta 
izdevumus, starpība jāsedz projekta īstenotājam 

*profit-making bodies active in corporate  social responsibilty 

 
 

 

 

  



Mobility tool 

 - jauna IT platforma, kurā iesniedzamas projektu 
atskaites 

- pieejamas vadlīnijas projektu īstenotājiem 

- aicinājums kontaktpersonām - esi vērīgs: lūko 
epastu! 

 

 



Youthpass jeb Jaunatnes pase 

Youthpass - apraksta un apstiprina iegūto neformālās izglītības pieredzi 
 
Youthpass ir iespēja saņemt visiem KA1 un KA3 dalībniekiem. Sīkāka 
informācija: www.youthpass.eu 
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 - ikgadējās programmas vadlīnijas 

 - projektu izvērtēšanas vadlīnijas 

 - dokumenti pieejami - 
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-
jaunatnes-jomu 

 
Dokumenti 



 
Atbalsta pasākumi 

- informatīvie pasākumi 

- konsultācijas (telefoniski/klātienē) 

- «atvērtās 2-dienas» (katra mēneša pēdējā otrdiena) 

- starptautiskas apmācības (info mājas lapā) 

- JSPA organizētas apmācības (t.sk.,mēs zinām, ko Tu 
darīsi šajā vasarā – «projektu nakts») 

 

 

 

 



 - 4.februāris 

 - 30.aprīlis 

-  1.oktobris 

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

Projektus var uzsākt ātrākais 3 mēnešus pēc 
projektu iesniegšanas termiņa 

 
Iesniegšanas termiņi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vienaldzīgie ir bez Spārniem, un Tie 
neko nezina par Lidošanu. /Livars/ 



Paldies, par uzmanību! 

Twitter: @Jaunatne 

Draugiem.lv lapa: Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra 

Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra 

Piesakies aģentūras jaunumiem! 


