
Jauniešu apmaiņas projekti

Projektu mērķis ir veicināt jauniešu starpkultūru 
pieredzi, līdzdalību viņiem svarīgu tēmu un ideju 
realizēšanā, attīstīt jauniešos dažādas kompetences 
un nostiprināt tādas vērtības kā solidaritāte, demo-
krātija, draudzība un citas, izmantojot neformālās 
izglītības metodes. 

Jauniešu grupai: (to veido jaunieši (13 līdz 30 gadiem) un vismaz viens grupas līderis (18+)) ir 
iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai pašiem doties uz kādu valsti, lai 
kopā ar citu jauniešu grupu vai grupām piedalītos par noteiktu tematu kopīgi veidotā projektā.

Eiropas Savienības izglītības,
apmācības, jaunatnes un
sporta programma

2014-2020

Maini dzīvi,
domā plašāk!

REZULTĀTI UN IETEKME:

JAUNIEŠU APMAIŅAS IETVAROS:

N.B. Jauniešu apmaiņas tematam ir jāatbilst tieši iesaistīto jauniešu 
interesēm. Līdz ar to jaunieši kopā ar grupas līderi (-iem) ir gan projekta 
izstrādātāji, gan tā galvenie īstenotāji.

Tiek iegūtas un 
attīstītas jaunas 

kompetences

Vietējā un plašāka mēroga 
sabiedrībā tiek aktualizēti 

dažādi jauniešiem 
aktuāli jautājumi

Latvijas, Igaunijas, Spānijas un Lietuvas 
jaunieši kopīgi plāno projektu un 

sagatavo pieteikumu

Jaunieši no Igaunijas, Spānijas un Lietuvas 
dodas uz Latviju, lai kopīgi īstenotu 

projektu (Apmaiņas ilgums no 5-21 dienai)

Rodas izpratne par 
citām kultūrām un to 

vērtībām

KAS? Kur?

KAD?Kā?

KAS? Kur?

KAD?Kā?

Tiek izveidoti paliekoši, 
taustāmi rezultāti: galda 
spēles, video, izstādes, 

rokasgrāmatas, bukleti u.c.

Nacionālā aģentūra „Erasmus+: Jaunatne darbībā”
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Tālr.: 67358065, fakss: 67358060

E-pasts: info@jaunatne.gov.lv, www.jaunatne.gov.lv

Kontaktinformācija:

Projektu īstenotāju pieredzes

IN!

„Lielākie mērķauditorijas ieguvumi ir 
projekta laikā sagatavotie četri video 
materiāli, kuros apkopotas metodes ma-
zākumtautību jauniešu integrācijai un 
iesaistei, kā arī metodiskais materiāls – 
e-buklets, kas ērti pieejams ikvienam in-
teresentam.”

Līva Karlsone, Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu 
centra jaunatnes lietu speciāliste.

Projekta norises vieta: Jūrmala, Latvija.

Iesaistītās valstis: Itālija, Malta, Latvija.

Dalībnieku skaits: 2 līderi + 8 jaunieši no Latvijas, 1 līderis + 8 jaunieši no 
Itālijas un Maltas, kopā 28 dalībnieki.

Projekta mērķis: Veicināt mazākumtautību jauniešu veiksmīgu integrāciju 
un adaptāciju starp vienaudžiem un sabiedrībā kopumā. 

BALTIC DJ SCHOOL

„Bieži vien vakaros darba telpas nācās 
atstāt atvērtas dalībnieku brīvprātīga-
jām „jam” sesijām un eksperimentiem 
ar skaņu. Projekta laikā starp jauniešiem 
izveidojās labi kontakti. Joprojām igau-
ņi brauc uz citiem pasākumiem Latvijā, 
bet Latvijas dalībnieki – uz pasākumiem 
Igaunijā.”

Kristiāna Kalniņa, biedrības 
„Crystral” valdes locekle.

Projekta norises vieta: Rīgas DJ skola, Rīga, Latvija.

Iesaistītās valstis: Latvija, Igaunija.

Dalībnieku skaits: 20.

Projekta mērķis: Veicināt starpkultūru dialogu un jauniešu savstarpējo sa-
pratni, rosināt dalībniekus un sabiedrību domāt par Eiropas nākotni caur 
mūziku, kā galveno metodi izmantojot radošu, inovatīvu un potenciālu ak-
tivitāti – mūzikas producēšanu. Mūzikas radīšana ir komplekss process, kas 
no iesaistītajiem prasa sadarbību – sākot ar idejas izstrādi līdz pat gala pro-
duktam un tā publiskai prezentācijai.



CREACTIVE SKILLS LAB
„Nav noslēpums, ka aptuveni katrs piektais 
jaunietis Eiropā ir bez darba. Nejauši iepazi-
nāmies ar ASV Apollo izpētes institūta pētī-
jumu par 10 nākotnes darba tirgū nepiecie-
šamajām prasmēm, un sapratām, ka varam 
ieguldīt arī savu artavu, kopīgi attīstot šīs 
prasmes sev un citiem jauniešiem.”

Linda Plētiena, biedrības „RED-Radošu Efektu 
Darbnīca” valdes locekle, projekta vadītāja.

Projekta norises vieta: Rau-
na, Latvija.

Iesaistītās valstis: Latvija, Grieķija, Bijusī Dienvidslāvijas republika Ma-
ķedonija, Rumānija, Itālija, Polija.
Dalībnieku skaits: 36.
Projekta mērķis: Veicināt jauniešu izaugsmi, radošumu, uzņēmīgumu un  
prasmes, lai sekmīgi integrētos darba tirgū.

DANCE FOR PEACE
„Es sapratu, cik svarīgi ir būt mierā ar sevi, būt pašam 
mierīgam un veidot jauku atmosfēru ap sevi, jo mūs-
dienu pasaulē ir daudz stresa, dusmu un aizvainojuma. 
Es sapratu, ka viss sākas no katra paša. Tikai katrs pats 
var mainīt sevi un visu pasauli sev apkārt, ja pats ar 
sevi ir mierā.”

Marta Fogele, biedrības „Pozitīvā Doma” 
projekta dalībniece, jauniešu līdere.

Projekta norises vieta: Šlokenbekas 
muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads, Latvija.
Iesaistītās valstis: Latvija, Polija, Spānija un Zviedrija.
Dalībnieku skaits: 41.
Projekta mērķis: Sniegt iespēju jauniešiem no dažādām valstīm un ar da-
žādām pieredzēm paust savu viedokli un attieksmi par mieru un toleranci, 
izmantojot radošās metodes, tādas kā deja, māksla un mūzika.

No idejas līdz rezultātam

Sīkāka informācija: http://www.jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/jauniesu-apmainas-projekti
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Projekta aktivitāšu sagatavošana
IPV ir viena no projekta sagatavošanas posma aktivitātēm. Tās ietvaros 
partneriem ir iespēja satikties projekta norises vietā un iepazīties ar vidi, 
kurā notiks apmaiņa, pārrunāt apmaiņas sagatavošanās procesu un 
izanalizēt gatavību kvalitatīvai apmaiņas īstenošanai. Tā ilgst 1 - 2 dienas, 
neskaitot ceļā pavadītās dienas.

Projekta aktivitāšu īstenošana
Aktivitātes tiek īstenotas saskaņā ar izstrādāto programmas plānu 
(5-21 dienai) atbilstoši izvirzītajam projekta mērķim un sasniedzamajiem 
rezultātiem, organizāciju un dalībnieku interesēm un vajadzībām. 
Ir paredzēti pasākumi un mehānismi, lai ņemtu vērā dalībnieku 
atgriezenisko saiti par programmas virzību un mācīšanās rezultātiem.

Projekta rezultātu izplatīšana un izvērtēšana
Tiek īstenoti pasākumi, lai veicinātu projekta ietekmi gan vietējā 
sabiedrībā, gan nacionālajā un Eiropas līmenī. Notiek mērķtiecīga 
rezultātu izplatīšana visās projekta iesaistīto partnerorganizāciju 
valstīs, apzinot vietu, laiku un mērķgrupu, kam rezultāti tiks izplatīti, kā 
arī nodrošinot rezultātu ilgtspēju. Tiek izmantots Youthpass sertifikāts, 
lai apliecinātu un dokumentētu dalībnieku mācīšanās rezultātus.

Projekta atskaites sagatavošana un iesniegšana
Jaunieši sagatavo projekta gala atskaiti atbilstoši programmas prasībām.

Projekta atskaites izskatīšana un atlikuma maksājums
60 dienu laikā pēc gala atskaites saņemšanas, aģentūra to izskata un veic 
atlikuma maksājumu.

Projekta uzsākšana
Ir skaidrs pienākumu un atbildības sadalījums starp organizācijām un 
dalībniekiem. Ir veikta dalībnieku atlase un sagatavošana. Notiek 
sadarbība un komunikācija starp partneriem. Tiek risināti praktiskie un 
loģistikas jautājumi.

Projekta izvērtēšana un līguma parakstīšana
Projekts tiek izvērtēts un apstiprināts. Tiek parakstīts līgums un pārskaitīts 
projekta īstenošanai nepieciešamais priekšfinansējums.

Projekta iesniegšana
Projekts tiek iesniegts tiešsaistē līdz noteiktajam termiņam.

Projekta sagatavošana
Projektā iesaistīto valstu jauniešu grupas un to līderi kopīgi sagatavo 
projekta iesniegumu, ņemot vērā kopīgās intereses un vajadzības.

Projektu īstenotāju pieredzes

THE STORY OF THE PLASTIC BOTTLE
„Pēc šī projekta esam iemācījušies, ka no plastmasas 
pudelēm un olu iepakojumiem var izveidot gleznas, 
vāzes, paliktņus un rotas, ka papīrs nav pašsaprotams, 
ka Ziemassvētku egle var būt no stikla pudelēm.”

Aija Vanaga, biedrības „Color Active” projekta vadītāja.

Projekta norises vieta: Rīga, Latvija.
Iesaistītās valstis: Latvija, Bulgārija, Itālija, Rumānija, 

Bijusī Dienvidslāvijas republika Maķedonija, Spānija.
Dalībnieku skaits: 42.
Projekta mērķi: Izmantojot neformālās izglītības metodes un rado-
šumu, rosināt jauniešus domāt par vidi, ekoloģiju, materiālu pārstrādi, 
veicināt diskusiju un ideju apmaiņu, kā arī veidot jauniešu uzskatus par 
vides saglabāšanas svarīgumu.


