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Svarīgi fakti par 2017. gadu

- pieaudzis programmai “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pieejamais 
finansējums  - 3 571 846 eiro

- jauns projektu veids “Stratēģiskie EBD projekti”

- jauna iniciatīva “Eiropas Solidaritātes korpuss”

- izmaiņas finansēšanas noteikumos

- īpaši atbalsta pasākumi pašvaldībām
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“Erasmus+: Jaunatne darbībā”
projektu veidi

1. pamatdarbība 2. pamatdarbība 3. pamatdarbība

Jauniešu apmaiņas 
projekti 

Eiropas Brīvprātīgais 
darbs

Jaunatnes 
darbinieku 
mobilitātes projekti

Stratēģiskās 
partnerības projekti

- labās pieredzes 
apmaiņas 
atbalstam

- inovāciju 
atbalstam 

Jauniešu un 
jaunatnes politikas 
veidotāju tikšanās 
projekti 
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Jauniešu apmaiņas projekti

JAUNIEŠU 
APMAIŅA

Jaunieši no dažādām valstīm

Tematiska ideja, iecere un kopīgs mērķis

Starpkultūru dimensija

Zināšanu, prasmju un pieredzes apmaiņa

Rezultātu izplatīšana

Neformālās izglītības metodes

Vismaz 2 partnerorganizācijas no 
dažādām valstīm

Norises vieta: kādā no 
partnervalstīm

Skaits: 16 – 60 dalībnieki 
(neskaitot grupu līderus)

Katras valsts grupā vismaz 4 
dalībnieki (neskaitot grupu 
līderus)

Vecums: 13 – 30 gadi

Apmaiņas ilgums: 5 – 21 diena

+

+

+

+

+
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Jauniešu apmaiņas projekts 
«Urban Music Workshop»

JAUNIEŠU 
APMAIŅA

Koordinators: Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Iesaistītās valstis: Latvija, Polija, Itālija, Slovākija

Dalībnieku skaits: 26

Mērķis: iepazīt dažādu valstu ielu mūziku, savstarpēji daloties savā un savas kultūras 
pieredzē, kopīgi radīt mūziku

Aktivitātes: instrumentu radīšana no otrreiz izmantojamiem atkritumu materiāliem, 
radošās darbnīcas, priekšnesumu sagatavošana 

Rezultāts: koncerts, sacerēta un studijā ierakstīta projekta oriģināldziesma, sociālo un 
komunikāciju prasmju pilnveide, citu kultūru iepazīšana, personiskā izaugsme un 
motivācija iesaistīties līdzīgos projektos



Eiropas Brīvprātīgais darbs (EBD)

-EBD tā ir iespēja NVO/pašvaldībām/pašvaldību iestādēm uzņemt
ārvalstu jauniešus (brīvprātīgos) vai nosūtīt Latvijas jauniešus
brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm (2 nedēļas* – 12 mēneši).

-EBD mērķis ir sniegt labumu brīvprātīgajam, organizācijai un
sabiedrībai, brīvprātīgā aktivitātēs izmantojot neformālās mācīšanās
principus un metodes.

-Lai pašvaldība/pašvaldības iestāde varētu iesniegt EBD projektus,
jāsaņem akreditācija.

-Akreditācijas pieteikuma iesniegšanai nav noteikta termiņa!



Organizāciju ieguvumi

-Atbalsts ikdienas darbos 

-Atbalsts aktivitāšu rīkošanā

-Jaunas idejas, metodes un pieredze organizācijas aktivitātēm

-Citas kultūras un valodas iepazīšana

-Svešvalodas apguve

-Jauni starptautiski partneri

-Jauni interesenti organizācijas aktivitātēm

-Finansējums aktivitāšu īstenošanai



Strukturētais dialogs: 
jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās

-Strukturētā dialoga projektu mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību 
sabiedrībā un veicināt diskusijas starp jauniešiem, jauniešu 
organizācijām un lēmumu pieņēmējiem, lai iegūtu rezultātus, kas 
noderīgi politikas veidošanā.

-Strukturētā dialoga projekti sniedz iespēju īstenot starptautiskus vai 
nacionālus pasākumus jauniešiem, jaunatnes darbā iesaistītajiem un 
par jaunatnes politiku atbildīgajām personām.



Aktivitāšu piemēri

-Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās par 
jaunatnes politikas tēmām

-Pasākumi, kas sniedz iespēju iepazīt lēmumu pieņēmēju 
darbu

-Jauniešu forumi

-Semināri par ES Jaunatnes stratēģijas vai ES prezidentūras 
tēmām

-Pasākumi, kas veicina jaunatnes politikas dokumentu 
izstrādi



Pieredzes stāsts

JAUNIEŠU 
APMAIŅA

Projekta koordinators: Amatas novada pašvaldība

Projekta norises vieta: Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas
novadi

Mērķis: izstrādāt jaunatnes politikas stratēģiju katram novadam un kopīgu sadarbības 
platformu, kas balstīta uz jauniešu interešu, vēlmju, vajadzību un problēmu apzināšanu 
un vietējo politiķu un speciālistu iesaisti

Aktivitātes: diskusijas starp jauniešiem, jaunatnes lietu speciālistiem un vietējiem 
politiķiem, jauniešu forums, pētījums par jauniešu vēlmēm un vajadzībām, novadu 
stratēģiju un sadarbības platformas izstrāde, noslēguma konference



Citas aktualitātes un pasākumi

- Nākamais projektu iesniegšanas termiņš: 26.aprīlis

- ’’Projektu nakts’’

- Latvijas dalībnieku nosūtīšana uz starptautiskām apmācībām 
(apmēram 100 cilvēki gadā), starptautiskās apmācības Latvijā

- Eiropas Jaunatnes nedēļa (maija sākums), “Erasmus 30” 
pasākumi

- Atbalsta pasākumi pašvaldībām



Paldies!

www.jaunatne.gov.lv


