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Sveicieni! Klāt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) jaunumi!
DECEMBRIS 2013
1.Publicētas programmas “Erasmus+”
finansējums 1,8 miljardu eiro apjomā

vadlīnijas,

2014.

gadā

pieejams

Organizācijas, kas vēlas 2014. gadā iegūt “Erasmus+”
programmas finansējumu (tā ir Eiropas Savienības jaunā
izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma), var
sākt gatavot pieteikumu. Programmā var piedalīties organizācijas, kas darbojas
izglītības, apmācības, jaunatnes vai sporta jomā. No janvāra beigām tās var
elektroniski iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai. Pirmais projektu
iesniegšanas
termiņš
17.
marts.
Programmas
video:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
(sadaļā
"Press
materials").
Sīkāka
informācija:
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/publicetasprogrammas-erasmus-vadlinijas-2014-gada-pieejams-finansejums-18-miljardu-eiro
2.Klajā nācis izdevums „Jaunieši Latvijā 2008-2013: aktivitāte, mobilitāte,
līdzdalība”
Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar jaunatnes pētniekiem
un jaunatnes politikas analītiķiem ir sagatavojusi jaunatnes
politikas un pētniecības pārskatu „Jaunieši Latvijā 20082013: aktivitāte, mobilitāte, līdzdalība”. Izdevums drukātā
veidā ir pieejams Izglītības un zinātnes ministrijā, savukārt
izdevuma elektroniskā versija pieejama ministrijas mājas
lapā, kur publiskoti arī visi līdz šim pēc ministrijas pasūtījuma veiktie jaunatnes
pētījumi. http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/klaja-nacis-izdevums-jauniesi-latvija-20082013-aktivitate-mobilitate-lidzdaliba
3.Uzzini vairāk par "Erasmus+: Sports" - piedalies informatīvā pasākumā
Vēlies uzzināt informāciju par "Erasmus+: Sports"?
Eiropas Komisija aicina uz informācijas dienu, kas notiks
2014. gada 04. februārī Briselē.
Pasākumā var piedalīties ikviens, kas plāno iesniegt un īstenot projektus sporta jomā.
Pasākumā tiks sniegta informācija par politikas prioritātēm, kā arī doti praktiski
padomi,
sagatavojot
un
iesniedzot
savu
projekta
pieteikumu.
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/uzzini-vairak-par-erasmus-sports-piedaliesinformativa-pasakuma
4.Latvija sākas ar Tevi – kļūsti par prezidentūras vizītkarti! Piesakies praksē!
Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē norisināsies
2015. gada pirmajā pusē. Tās laikā Rīgā notiks aptuveni 200
dažādu pasākumu. Latviju apmeklēs vairāk nekā 25 000
ārvalstu viesu, tajā skaitā ES dalībvalstu un institūciju

augstākās amatpersonas, kā arī ārvalstu prese. Latvija šajā laikā būs visas Eiropas
Savienības uzmanības centrā, tādēļ svarīgi viesiem radīt vislabāko iespaidu.
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/latvija-sakas-ar-tevi-klusti-par-prezidenturas-vizitkarti
5.Seko mums sociālajos tīklos!
Lūdzu, ņem vērā, ka aģentūrai ir mainīts Twitter un
draugiem.lv lapu nosaukums. Twitter tagad mūs vari
atrast ar @Jaunatne un draugiem.lv: Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra.

Tava JSPA, www.jaunatne.gov.lv
Pievienojies!
Twitter: @Jaunatne
Draugiem.lv lapa: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Veido savu nākotni pats!

