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Pārvērt savas idejas realitātē!



Kas ir «Erasmus+: Jaunatne 
darbībā»?
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JSPA loma programmā
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Kuras valstis piedalās 
programmā?

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

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

Citas pasaules valstis 
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• bezpeļņas/nevalstiskā organizācija; 
• Eiropas līmeņa organizācija, kas aktīvi darbojas jaunatnes 

jomā;
• sociālie uzņēmēji; 

pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes; 
• reģionu asociācijas; 
• Eiropas teritoriālās sadarbības grupas;
• sociāli atbildīgi uzņēmēji;
• neformālas jauniešu grupas (neformālām grupām, 

iesniedzot projekta pieteikumu Latvijas nacionālajā 
aģentūrā, ir nepieciešams likumiskais pārstāvis).

No 13 līdz 30 gadiem. No 5 līdz 21 dienai.

2 partnerorganizācijas no dažādām valstīm.

Jauniešu apmaiņas projekti

Apmaiņas projektam pamatā ir tematiska ideja, kuru grupas vēlas kopīgi realizēt un kas
var būt tieši saistīta ar jauniešu ikdienas pieredzi, piemēram, jauniešu līdzdalība,
rasisms, ksenofobija, kultūras mantojums, vide, cīņa pret narkotikām un citām.
Izvēlētais temats ir jāizvērš konkrētos pasākumos apmaiņas projekta laikā.
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Budžets

• Ceļa izmaksas (attāluma kalkulators)

• Organizatoriskais atbalsts ( Latvijā – 34 
eiro dalībniekam dienā)

• Atbalsts dalībniekiem ar speciālām 
vajadzībām (aprēķina projekta īstenotājs, 
nav noteikta likme)

• Ārkārtas izmaksas (IPV dalībnieku 
ēdināšana un nakšņošana, vīzas, 
vakcinācijas un atbalsts jauniešiem ar 
ierobežotām iespējām)

Tas veidojas no 4 pozīcijām
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Jauniešu apmaiņas projekts

"We are Rural Youth" 
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Eiropas Brīvprātīgais darbs (EBD)
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• nevalstiska organizācija dažādās darbības jomās;
• valsts/pašvaldību iestāde (piemēram, skolas, bērnudārzi, 

jauniešu centri, sociālā atbalsta iestādes un citas), pašvaldība;
• Eiropas līmeņa organizācija, kas aktīvi darbojas jaunatnes 

jomā; starptautiska starpvaldību organizācija.

No 17 līdz 30 gadiem.

Individuāli no 2 līdz 12 mēnešiem, grupās no 2 nedēļām līdz 2 
mēnešiem.

EBD jaunietim = izaicinājums + personiskā izaugsme + dzīves 
pieredze + citas kultūras iepazīšana + devums sabiedrībai.

EBD organizācijai = jauni starptautiski partneri + jaunas idejas, 
metodes un pieredze + atbalsts organizācijas aktivitāšu rīkošanā 
un citos ikdienas darbos + citas kultūras un valodas iepazīšana



Kur meklēt?

1
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Akreditēto organizāciju datubāze

Akreditācijas pieteikuma veidlapa

https://europa.eu/youth/evs_database
http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/ErasmusPlus/2015/dokumenti/avy_ka110_a_2_04_en_prod.pdf
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Budžets

• Ceļa izmaksas

• Organizatoriskais atbalsts

• Individuālais atbalsts (kabatas nauda)

• Atbalsts valodas apmācībai (max. 150 
eiro)

• Atbalsts dalībniekiem ar speciālām 
vajadzībām

• Ārkārtas izmaksas

Tas veidojas no 6 pozīcijām
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Īstermiņa jeb grupu EBD projekts
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Pasākuma organizēšana

35 dienas



Biedrība «Radi vidi pats»
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Gan nosūtošā, gan uzņemošā organizācija

Kristapa un Andra piedzīvojumi Sorrento pussalā 
Itālijā

http://www.radividipats.lv/lv/nosutitie-brivpratigie/85-kristapa-un-andra-piedz%C4%ABvojumi-sorrento-pussal%C4%81-it%C4%81lij%C4%81.html


Jaunatnes darbinieku mobilitāte

• Nevalstiskas organizācijas;

• Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas;

• Sociālie uzņēmēji;

• Pašvaldības un pašvaldības iestādes;

• Neformālas jauniešu grupas.

Projektā jāpiedalās vismaz 2 organizācijām no dažādām valstīm.
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Bez vecuma ierobežojumiem. Kopējais dalībnieku skaits - līdz 
50 cilvēkiem.

Projekta ilgums no 3 līdz 24 mēnešiem.
Aktivitātes ilgums no 2 dienām līdz 2 mēnešiem.

Tā ir iespēja jaunatnes darbiniekiem mācīties starptautiskā vidē, papildināt savas 
zināšanas, uzlabot prasmes un iemaņas, uzzināt un izplatīt pozitīvo pieredzi, kā arī 
veidot jaunus sadarbības tīklus.
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Budžets

• Ceļa izmaksas 

• Organizatoriskais atbalsts ( Latvijā –
55eiro dalībniekam dienā, max 1100 eiro 
vienam dalībniekam)

• Atbalsts dalībniekiem ar speciālām 
vajadzībām 

• Ārkārtas izmaksas (vīzas un vakcinācijas)
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Jaunatnes darbinieku mobilitāte
Erasmus+ apmācību kurss „It’s all in 

the game”
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Stratēģiskās partnerības

Projektus var iesniegt: nevalstiskas organizācijas, izglītības 
iestādes, uzņēmumi, valsts/pašvaldības iestādes, tirdzniecības 
palātas, arodbiedrības, pētījumu institūti, fondi, mācību centri, 
kultūras iestādes…

Projektos var piedalīties: dažādu nozaru organizācijas, to 
pārstāvji un jaunieši. Dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma. 
Dalībnieku skaits nav ierobežots.

Projektu ilgums: no 6 mēnešiem līdz 3 gadiem.

Projekta norises vieta: projekta aktivitātēm jānotiek projektā 
iesaistītajās valstīs. 

Stratēģiskās partnerības projektu mērķis ir sniegt pozitīvu un ilgtspējīgu 
ietekmi ne tikai projektā iesaistītajām organizācijām, tieši un netieši aktivitātēs 
iesaistītajiem dalībniekiem, bet arī ietekmēt politikas sistēmas nacionālajā un 
Eiropas līmenī.
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Budžets

• Projekta vadības un īstenošanas izmaksas 
(500 eiro/mēn. – koordinatora 
organizācijai, 250 eiro/mēn. –
partnerorganizācijai, maksimāli 2750 
eiro/mēn visiem kopā)

• Ceļa izmaksas 

• Ārkārtas izmaksas (75% no 
attiecināmajām, max. 50 000 eiro)

• Atbalsts dalībniekiem ar speciālām 
vajadzībām

• Intelektuālie rezultāti, rezultātu 
izplatīšanas pasākumi 

• Pieejams papildus finansējums, ja projektā 
paredzēti starptautiski apmācību pasākumi
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Stratēģiskās partnerības

2
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Creative Learning Cookbook



Starptautiskā jauniešu iniciatīva
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Strukturētais dialogs

• bezpeļņas/nevalstiskās organizācijas;

• Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas;

• pašvaldības un pašvaldības iestādes.

13 – 30 gadi

Vismaz 30 jaunieši.

2
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Šo projektu mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrībā un sekmēt diskusijas
par Strukturētā dialoga tēmām un prioritātēm, kā arī par jaunatnes politiku.
Strukturētais dialogs nozīmē diskusijas starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem,
lai iegūtu rezultātus, kas ir noderīgi jaunatnes politikas veidošanā.

https://www.youtube.com/watch?v=puiUB8mWqGU
https://www.youtube.com/watch?v=puiUB8mWqGU
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Budžets

Max. Pieejamais budžets 50 000 eiro.

Tas veidojās no 4 pozīcijām:

•Ceļa izmaksas

•Organizatoriskais atbalsts (34 eiro)

•Atbalsts dalībniekiem ar speciālām 
vajadzībām

•Ārkārtas izmaksas
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Strukturētais dialogs

Augsim savam novadam
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Noderīga informācija
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https://www.youtube.com/user/JSPALatvia/videos

Aģentūras Youtube konts

Partneru meklēšana

http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/mekle-partnerus

Aģentūras apmācības

http://jaunatne.gov.lv/lv/apmacibas

https://www.youtube.com/user/JSPALatvia/videos
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/mekle-partnerus
http://jaunatne.gov.lv/lv/apmacibas


•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



Youthpass piedāvā izvērtēt
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Iesniegšanas termiņi

• 4. oktobris

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

• Projektus var uzsākt ātrākais 3 mēnešus pēc 
projektu iesniegšanas termiņa, Stratēģiskās 
partnerības – 4 mēnešus.
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• 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.





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

europa.eu/youth
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TIME TO MOVE
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Piesakies aģentūras jaunumiem!
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Twitter: @Jaunatne, @ErasmusPlusLV
#AnnasLindes

Draugiem.lv lapa: Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra

Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra, Erasmus+ Latvija, Annas Lindes fonda 
Latvijas tīkls



www.jaunatne.gov.lv
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004

Tālrunis: 67358065

E-pasts: info@jaunatne.gov.lv


