
	
Informācija medijiem 16.03.2017. 

Nenokavē savu iespēju un piesakies starptautiskām apmācībām dažādās 
Eiropas valstīs! 

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina jaunatnes darbiniekus un ikvienu, 
kurš ikdienā strādā ar jauniešiem, pieteikties starptautiskām apmācībām, kurās apgūt 
noderīgas prasmes darbam ar jauniešiem. Pašlaik norisinās pieteikšanās vairākām 
apmācībām. Ieskaties, varbūt jau tuvākajā laikā tieši tu papildināsi savas zināšanas 
starptautiskā vidē.  

Semināru, apmācību un konferenču darba valoda – angļu. 

Visas izmaksas tiek segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu līdzekļiem. 
Dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28,46 eiro apmērā. Ja piesakies apmācībām, kas 
norisinās Latvijā, līdzfinansējums nebūs nepieciešams. Pašam jārēķinās ar ceļa izdevumiem 
uz un no apmācībām līdz savai mītnes pilsētai.  

Turpinājumā aicinām iepazīties ar aktuālajām starptautiskajām apmācībām, to mērķiem, 
norises vietu un laiku. Plašāka informācija par apmācībām: 
http://jaunatne.gov.lv/lv/apmacibas.  

EUtopia?- Diversity in Changing Europe (dažādība mainīgajā Eiropā) 

No 2017. gada 6. līdz 12. maijam Rīgā norisināsies starptautiskas apmācības jaunatnes 
darbiniekiem, kas vēlas gūt padziļinātu, kritisku izpratni par dažādības konceptu un tā saistību 
ar jaunatnes darbu, kā arī izveidot un pārbaudīt dažādas pieejas darbā ar jaunatni – apstākļos, 
kas saistīti ar šodienas izaicinājumiem. Apmācību otrā daļa, lai izvērtētu apmācību aktivitātes un 
plānotu turpmāko darbu šajā jomā, noritēs no 6. līdz 10. septembrim Bosnijā un Hercegovinā. 

Pieteikšanās līdz 26. martam: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/eutopia-diversity-in-changing-europe.6332/. 

Apmācības par to, kā mācīties no kļūdām "My Favourite Mistake" 

No 2017. gada 8. līdz 14. maijam Portugālē norisināsies apmācības "My Favourite Mistake". 
Šo apmācību mērķis ir koncentrēties uz mācīšanos, uz to, kā atrast jaunas pieejas, risinot 
kļūdas, kā mēs varam palīdzēt jauniešiem risināt kļūdas pozitīvā, konstruktīvā veidā. 

Pieteikšanās līdz 4. aprīlim: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/my-favourite-mistake-a-training-course-on-supporting-positive-learning-
from-mistakes.6378/. 

 



	
Mūzikas skaņas III 

Lai jaunatnes darbinieki izzinātu mūzikas spēku neformālās izglītības aktivitātēs, no 24. līdz 
31. jūlijam Spānijā notiks starptautiskas apmācības THE SOUND OF MUSIC III. Ar mūzikas 
starpniecību var ne tikai atpūsties, bet arī iesaistīt, veicināt sadarbošanos un uzlabot mācīšanās 
procesu.  

Pieteikšanās apmācībām līdz 28. maijam: https://www.salto-youth.net/tools/european-
training-calendar/training/the-sound-of-music-iii.6335/ 

Piesakies BuTriMulti (BTM) apmācībām Polijā 

Lai speciālistiem, kuri ikdienā strādā jaunatnes jomā, sniegtu starptautisku mācīšanās 
pieredzi, attīstot prasmes izveidot kvalitatīvus “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešu 
apmaiņas projektus, no 14. līdz 18. jūnijam Polijā notiks BiTriMulti apmācības. 

Pieteikšanās līdz 16. aprīlim: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/bitrimulti-btm-multilateral-training-course-for-newcomers-in-youth-
exchanges.6340/ 

Praktiska informācija par apmācībām 

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem. 

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu 
norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu. 

Ar dalībniekiem, ar kuriem tiks apstiprināta dalība apmācībās, tiks noslēgts līgums par dalību 
pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas 
aviobiļetes.  

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc 
iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas: 

- kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas 
aktivitātes; 

- nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos; 
- sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot 

vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas). 

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!  

Par SALTO Resursu centru 

SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā “Support, Advanced Learning and Training 
Opportunities”, kas latviešu valodā nozīmē “Atbalsts un paplašinātas mācību iespējas”. Tas ir 



	
tīkls, kurā ir astoņi resursu centri, kas darbojas Eiropas jaunatnes prioritāšu jomās, atbalstot 
Eiropas Komisijas programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.   

 
 
Papildu informācijai:  
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore,  
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv 


