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ERASMUS+ JAUNATNES JOMAS 
MĒRĶI 

UZLABOT jauniešu un to cilvēku, kas strādā ar jauniešiem, 
kompetences un prasmes  

 

VEICINĀT jauniešu līdzdalību 

 

UZLABOT jaunatnes darba kvalitāti 

 

ATBALSTĪT jaunatnes politiku, kas balstīta uz zināšanām 
un  uz jauniešu vajadzībām, kā arī veicināt neformālās un 
ikdienas mācīšanās atzīšanu 

 

VEICINĀT jauniešu starptautisko sadarbību 
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ERASMUS+ JAUNATNES JOMAS  
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. 
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STARPTAUTISKĀS JAUNIEŠU 
INICIATĪVAS 

Izstrādā, iesniedz un īsteno paši jaunieši. 

 

Mērķis ir veicināt 

•jauniešu uzņēmīguma prasmes 

•aktīvu līdzdalību  

•uzņēmējdarbību 
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STARPTAUTISKĀS 
JAUNIEŠU INICIATĪVAS 

PROJEKTI  AR  JAUNU PIEEJU 
 
piemēram: 
•mākslas un kultūras iniciatīvas; 
•aktivitātes, kas aktīvi iesaista pilsoniskajā sabiedrībā 
(debates, konferences, iniciatīvas, pasākumi un konsultācijas 
saistībā ar Eiropas jautājumiem) 
•aktivitātes, kas dod tiešu labumu vietējai sabiedrībai. 
•rada jaunas grupas, organizācijas, sociālos uzņēmumus, 
sadarbības tīklus. 
•aktivitātes, kas veicina organizāciju sadarbību un pieredzes 
apmaiņu; 
•apmācību programmu izstrāde ar neformālās izglītības 
metodēm par uzņēmējdarbību (īpaši sociālo) 
 
 

 

KAS TIEK ATBALSTĪTS? 
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NOSACĪJUMI 

 

Min. 2 partnerorganizācijas no 2 Programmas valstīm 

 

Projekta ilgums no 6 mēn. līdz 2 gadiem. 
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FINANSĒJUMS 

 

ERASMUS+ finansējums iespējams nesedz visas Jūsu 
konkrētā projekta izmaksas.  

 

Atkarībā no plānotā projekta, finansējums var segt 
sekojošas izmaksas, no kurām daļa tiek aprēķinātas kā 
vienības izmaksas: 

 

• PROJEKTA VADĪBA 

• STARPTAUTISKĀS JAUNIEŠU TIKŠANĀS. 

• MĀCĪŠANĀS un APMĀCĪBU aktivitātes  

• INDIVIDUĀLAIS atbalsts: 

 ceļa, dzīvošanas un uzturēšanās izmaksas. 

• atbalsts PERSONĀM ar ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 

• ĀRKĀRTAS izmaksas (piemēram, vīzas) 
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KĀ PIETEIKTIES? 

 
1.Atrast partneri, kam interesē Jūsu projekta ideja 
    www.salto-youth.net 
2.Izvērtēt savu kapacitāti – kādi ir pieejamie finanšu un 
cilvēkresursi. 
3. Pārbaudīt organizācijas atbilstību – Latvijā reģistrēta 
organizācija, kas darbojas jaunatnes jomā vai arī neformāla 
jauniešu grupa.  
4. Izstrādāt projekta ideju, pārbaudot, vai projekta 
ilgums un sākuma/beigu datums atbilst nosacījumiem. 
5. Reģistrēties ECAS sistēmā un iegūt organizācijas PIC 
kodu. 
6. Aizpildīt projekta pieteikuma formu – pārbaudiet, vai 
ir īstā e-forma un visi lauki ir pareizi aizpildīti, validējiet. 
Tikai pēc tam to būs iespējams iesniegt  sistēmā. 
7. Iesniegt laicīgi. Pēc noteiktā termiņa pieteikums netiks 
pieņemts.  
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LABIE PADOMI 

 
1.Neatkarīgi no tā, vai Jums ir bijis veiksmīgs vai neveiksmīgs 
projekta pieteikums, Jums ir iespēja iesniegt jaunu 
projektu NĀKOŠAJĀ KĀRTĀ. 

 

2. Iesniedziet projektu DIENU PIRMS iesniegšanas 
termiņa, lai izvairītos no tehniskām problēmām, kas varētu 
rasties pēdējā dienā. 

 

3. Kad pieteikumā tiek ievadīts PIC kods, tad organizācijas 
informācija parādās automātiski. Ja šie dati nav pareizi, tad tos 
nepieciešams IZLABOT DALĪBNIEKU PORTĀLĀ. 

 

4.Rūpīgi iepazīstieties ar Vadlīnijām, lai projekta aktivitātes, 
metodes un rezultāti ATBILSTU projekta un programmas 
MĒRĶIEM. 
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IESNIEGŠANAS TERMIŅI 

2016. GADĀ 

26. aprīlis  

Projektu uzsākšana laikā no 01.09.2016. līdz 31.01.2017.  

 

4.oktobris  

Projektu uzsākšana laikā no 01.02.2017. līdz 31.05.2017.  

 

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

 

Projekti tiek vērtēti 2 kārtās pēc 

 

1. ATBILSTĪBAS (vērtē aģentūrā pēc formāliem kritērijiem –       
 tādiem kā, vai ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi, 
 vai ir atbilstošs organizāciju profils un skaits, vai ir 
 atbilstoša valoda un veidlapas forma, kas ir iesniegta 
 laikā) 

 

2. KVALITĀTES (vērtē ārējais eksperts atbilstoši zināšanām  
 jaunatnes jomā). Kvalitātes vērtēšanas kritēriji ir 
 pieejami Ekspertu vadlīnijās. 
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PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA 

 

DAŽI NO KVALITĀTES KRITĒRIJIEM: 

 
- PROJEKTA MĒRĶA UN AKTIVITĀŠU ATBILSTĪBA ERASMUS+ 
PROGRAMMAS UN PAMATDARBĪBAS MĒRĶIEM 

 

- MĒRĶA GRUPAS VAJADZĪBAS IR PAMATOTAS 

 

- PROJEKTA AKTIVITĀTES IR SKAIDRI IZKLĀSTĪTAS UN TĀS 
IETVER VISUS PROJEKTA POSMUS – sagatavošanās, ieviešana, 
uzraudzība, izvērtēšana un izplatīšana 

 

- IR IETVERTI PROJEKTA KVALITĀTES KONTROLES PASĀKUMI 

 

-  PROJEKTA PARTNERI IR PIESAISTĪTI ATBILSTOŠI PROJEKTA      
MĒRĶIM UN DARBOJAS LĪDZVĒRTĪGI 
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PALDIES! 

 
 


