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Erasmus+ 2014 – 2020 projekti 
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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 līdz 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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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. 
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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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Sport 

 

 

Erasmus+: Sports 
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E+ Sports mērķi  

• novērst draudus sportā (piemēram, dopingu, krāpšanos ar 
spēļu rezultātiem, vardarbību, visa veida neiecietību un 
diskrimināciju); 

• popularizēt un atbalstīt labu sporta pārvaldi un sportistu 
karjeras iespējas papildus sporta jomai; 

• popularizēt brīvprātīgo aktivitātes sporta jomā, vienlaikus 
rūpējoties par dažādu sociālo grupu iekļaušanu sabiedrībā un 
vienlīdzīgām iespējām, kā arī pievēršot uzmanību sporta 
ietekmei uz veselību, tādējādi palielinot cilvēku iesaisti sportā un 
padarot to pieejamu visiem. 

Īpaša uzmanība tiks pievērsta tautas sporta aktivitātēm. 



Kopējās sadarbības projekti - 

aktivitātes 
Tīklošanās 

Datu 

savākšana 

Uzmanību 

radošas 

aktivitātes Mācību un 

apmācību 

metodes un 

rīki 

Labā pieredze 
Semināri, 

Konferences, 

Tikšanās, 

Pasākumi 



Kopējās sadarbības projekti – 

kritēriji 
Projekta sākums 01/01/2016 

 

Maksimālais ilgums No 12 līdz 36 mēnešiem 

(12, 18, 24, 30, 36 mēneši) 

 

Iesniegšanas termiņš 14/05/2015, 12 pm (pusdienlaiks) CET 

  

 

Aktivitātēm jānorisinās partnerorganizāciju valstīs. 



Bezpeļņas sporta pasākumi - Aktivitātes  
 

 

 

 

 

 

Nav attiecināmi 

Regulāri (piemēram, ikgadēji) organizētas starptautiskās, Eiropas vai nacionālās 

sporta federācijas/līgas rīkotas sporta sacensības un profesionālas sporta sacensības. 
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Izglītojošas 

aktivitātes 
 

Blakus 

aktivitātes 
 Pasākumi 

 
Turpinājuma 

pasākumi 



Bezpeļņas sporta pasākumi – kritēriji 

Projekta sākums 01/11/2015 

 

Maksimālais ilgums 12 mēneši 

 

Iesniegšanas termiņš 14/05/2015, 12 pm (pusdienlaiks) CET 

  

 

Pasākumam jānorisinās 2016. gadā 
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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. 

 



eurodesk.eu lastminute.eurodesk.eu 
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Ziņas par jauniešiem aktuālām tēmām un 
iespējām gan Eiropā, gan Latvijā. 

 

europa.eu/youth 
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   Interaktīva tiešsaistes 
platforma, kas apvieno 
iniciatīvas, lai cīnītos 
ar jauniešu bezdarbu 



Kam tas paredzēts? 

 
 
 

Jauniešiem 
 

➜ Atrast, dalīties un apspriest 
iespējas, kas var uzlabot 
jauniešu nodarbinātības 

iespējas 

 
 
 

Organizācijām 
 

➜ Reklamēt stažēšanās, 
prakses un citas iespējas 

 

➜ Atrast partnerus un 
sadarboties 



What makes Drop’pin different? 

Provides direct access to concrete opportunities 

 Always an action, not a place to publish general 
documents or policy statements  

Increased visibility of offers 

 Bringing together offers published on Drop’pin and 
elsewhere  

Is interactive and versatile 

 Collaborative – Community building 

 Agile – by users for the users 



Demo video 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apmeklē eures.europa.eu/droppin 

http://eures.europa.eu/droppin
http://eures.europa.eu/droppin
http://eures.europa.eu/droppin
http://eures.europa.eu/droppin
http://eures.europa.eu/droppin
http://eures.europa.eu/droppin
http://eures.europa.eu/droppin
https://youtu.be/dEZDm2sE4Ag


Piesakies aģentūras jaunumiem! 
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Twitter: @Jaunatne 

Draugiem.lv lapa: Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra 

Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra 

 



«Erasmus+: Jaunatne darbībā» 


