
Informatīvs seminārs 
 

2016. gada 18.februāris 

«Programmas «Erasmus+: Jaunatne 
darbībā» iespējas darbā ar jauniešiem" 



Pasākuma laika plāns 

11:00-11:30 Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 

  iespējas darbā ar jauniešiem 

11:30-13:00 Paralēlās darba grupas (1. daļa) 

          Jauniešu apmaiņas (zāle Parīze) 

         Eiropas Brīvprātīgais darbs (zāle Tallina) 

                   Stratēģiskās partnerības-starptautiskās 
  jauniešu iniciatīvas (zāle Berlīne) 

13:00-14:00 Pusdienas 

14:00-15:30 Paralēlās darba grupas (2. daļa)      

15:30-16:00 Noslēguma jautājumi un diskusijas (zāle 
  Parīze) 
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Kas ir programma «Erasmus+»? 

«Erasmus+» - Eiropas Savienības programma 
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās 
laikposmam no 2014. līdz 2020.gadam 

 

«Erasmus+» projektus Latvijā administrē 2 
aģentūras: 
 

  Jaunatnes starptautisko programmu 
  aģentūra (jaunatnes jomas projektus) 

 

  Valsts Izglītības Attīstības aģentūra  
  (izglītības jomas projektus) 
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«Erasmus+: Jaunatne darbībā» būtība un  
mērķi 

• paaugstināt jauniešu galveno prasmju un spēju 
līmeni; 

• veicināt jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē Eiropā 
un darba tirgū, jauniešu aktīvu pilsoniskumu;  

• veicināt starpkultūru dialogu; 

• veicināt sociālo iekļaušanu un solidaritāti, stiprinot 
saiknes starp jaunatnes jomu un darba tirgu; 

• sekmēt kvalitātes uzlabošanu darbā ar jaunatni; 

• papildināt politikas reformas vietējā, reģionālā un valsts 
līmenī; 

• uzlabot starptautisko dimensiju pasākumiem jaunatnes 
jomā un stiprināt jaunatnes darbinieku un to jaunatnes 
organizāciju lomu, kas ir jauniešu atbalsta struktūras.  
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2016.gada «Erasmus+: Jaunatne darbībā» 
projektu prioritātes 

• sociāli atstumtu jauniešu iekļaušana, veicinot dažādību, 
starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības 
vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām; 

 

• jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes, kritiskās domāšanas 
prasmes un iniciatīvas apziņas uzlabošana; 

 

• jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm, 
kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai 
grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas 
radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū;  

 

• bēgļu/patvēruma meklētāju un migrantu iesaiste jauniešu 
mobilitātes projektos, lai tos atbalstītu un paaugstinātu šī 
jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā; 
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«ERASMUS+: Jaunatne darbībā» trīs 
pamatdarbības 

• 1.pamatdarbība. Personu mobilitātes mācību nolūkos: 
 

– Jauniešu apmaiņas projekti (13 – 30 gadi); 
 

– Eiropas Brīvprātīgais darbs (17 – 30 gadi); 
 

– Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti (bez vecuma 
ierobežojumiem); 

 
• 2.pamatdarbība. Stratēģiskās partnerības projekti 

jaunatnes jomā (bez vecuma ierobežojumiem); 
 
 

• 3.pamatdarbība. Strukturētais dialogs: jauniešu un 
jaunatnes politikas veidotāju tikšanās (13 – 30 gadi). 
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«Erasmus+: Jaunatne darbībā» 
pieejamais finansējums  

Finansējums visu pamatdarbību projektiem 2016.gadā -  
2 697 427.00 eiro. 
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Iesniegtie un apstiprinātie 
projektu pieteikumi 
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Programmas finansiālais atbalsts 

• Ceļošanas izmaksas 

• Organizatoriskais atbalsts jeb Projekta aktivitāšu izmaksas 
(dzīvošana, ēdināšana, materiāli, apdrošināšana u.c.) 

• Ārkārtas izmaksas (ar vīzas iegūšanu saistītās izmaksas, 
vakcinācijas izmaksas, izmaksas jauniešu ar ierobežotām 
iespējām atbalstam) 

• Papildu finansējums jauniešu ar īpašām vajadzībām 
atbalstam 

• Valodas apmācība (EBD projektos) 

• Individuālais atbalsts jeb Kabatas nauda (EBD projektos) 
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«Erasmus+: Jaunatne darbībā» 
iesniedzēji 

1
0 



Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi 

• 2. februāris, 26. aprīlis un 4. oktobris 

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

• 1.pamatdarbības projektus īstenot var uzsākt ātrākais 3 
mēnešus pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa. 

• 2.pamatdarbības projektus īstenot var uzsākt ātrākais 4 
mēnešus pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa. 
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Esi informēts! 

Twitter: @Jaunatne 

Draugiem.lv: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

 

Piesakies aģentūras jaunumiem! 
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www.jaunatne.gov.lv 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004 

Tālrunis: 67358065 

E-pasts: info@jaunatne.gov.lv 


