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2016./2017. gada statistika 
 

Jauniešu apmaiņas projekti 

 Iesniegto projektu skaits Apstiprināto projektu skaits 

1. projektu konkurss (2016) 60 15 

2. projektu konkurss (2016)  32 17 

3. projektu konkurss (2016) 48 18 

1. projektu konkurss (2017) 75 19 

2. projektu konkurss (2017) 46 13 

3. projektu konkurss (2017) 57 21 

KOPĀ: 318 103 
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Kādi ir 1. pamatdarbības mērķi un 
prioritātes? 

MĒRĶIS 
Paaugstināt jauniešu (t.sk. ar ierobežotām iespējām) galveno 

prasmju un spēju līmeni, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību 

demokrātiskajā dzīvē Eiropā un darba tirgū, jauniešu aktīvu 

pilsoniskumu, starpkultūru dialogu, sociālo iekļaušanu un 

solidaritāti 

PRIORITĀTES 
Pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, 

starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības 

vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī 

projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu 

lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas 

apziņu; 

Īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, 

kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un 

migranti. 

 

REZULTĀTI 
Nodarbinātības un karjeras iespēju 

uzlabošanās 

Iniciatīvas un uzņēmējdarbības gara 

uzlabošanās 

Pašizpausmes un pašvērtējuma 

uzlabošanās 

Svešvalodu prasmju apguve/pilnveide 

Starpkultūru izpratnes uzlabošanās 

Aktīvāka līdzdalība sabiedrībā 

Labāka izpratne par ES vērtībām 

Motivācija iegūt izglītību 
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Kas ir Jauniešu apmaiņas projekti? 

Jaunieši no dažādām valstīm 

Tematiska ideja, iecere un kopīgs mērķis 

Starpkultūru dimensija 

Zināšanu, prasmju un pieredzes apmaiņa 

Rezultātu izplatīšana 

Neformālās izglītības metodes 

Kas NAV Jauniešu apmaiņas projekts? 
 

Akadēmiski studiju braucieni 
Apmaiņas pasākumi ar mērķi gūt peļņu 
Tūrisma braucieni 
Festivāli 
Valodu kursi 
Koncerttūres, izrādes, uzvedumi 
Skolas klašu apmaiņa 
Sporta sacensības 
Darba nometnes u.c. 

SVARĪGI! Jauniešu apmaiņa ir 
jauniešu iniciēts, izstrādāts un 

īstenots projekts. 
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Kādi ir Jauniešu apmaiņas 
projektu atbilstības kritēriji? 

IESAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS 

ORGANIZĀCIJU SKAITS 

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ 

PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS 
VIETA 

Bezpeļņas organizācijas, nevalstiskās organizācijas, 
pašvaldības un valsts iestādes, sociāli atbildīgi 
uzņēmumi, neformālās jauniešu grupas u.c. 
 

NOSACĪJUMS – organizācijas, kuru darbība nav vērsta uz peļņas 
gūšanu 

Vismaz 2 organizācijas no dažādām valstīm: 
•ES Programmas valstis 
•ES kaimiņvalstis 

2018. gada 15. februāris, plkst. 13:00 pēc Latvijas laika 
2018. gada 26. aprīlis, plkst. 13:00 pēc Latvijas laika 
2018. gada 04. oktobris, plkst. 13:00 pēc Latvijas laika 

Valsts aģentūra, kurā pieteikuma iesniedzēja organizācija 
ir izveidota 

APMAIŅAS NORISES VIETA Valsts, kur atrodas viena no iesaistītajām organizācijām 



6 

Kādi ir Jauniešu apmaiņas 
projektu atbilstības kritēriji? 

APMAIŅAS ILGUMS 5 – 21 diena (neskaitot ceļā pavadītās dienas) 

IPV ILGUMS 1 – 2 dienas (neskaitot ceļā pavadītās dienas) 

DALĪBNIEKU VECUMS 
Dalībniekiem (jauniešiem) – 13 līdz 30 gadi 
Grupu līderiem – vismaz 18 gadi 

DALĪBNIEKU SKAITS 
(APMAIŅA) 

16 – 60 dalībnieku (neskaitot grupu līderus) 
Vismaz 4 dalībnieki katrā grupā (neskaitot grupu līderus) 
Katrā valsts grupā – vismaz 1 grupas līderis 

PROJEKTA ILGUMS 3 – 24 mēneši 

DALĪBNIEKU SKAITS (IPV) 
1 – 2 dalībnieki (ja 2 dalībnieki – viens no tiem ir 
jaunietis, kas piedalīsies apmaiņā kā dalībnieks) 
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Kāds ir Jauniešu apmaiņas 
projekta cikls? 

SVARĪGI! Projekts nebeidzas Jauniešu apmaiņas mobilitātes aktivitātes pēdējā dienā. 



8 

Kas ir Youthpass? 

• Sertifikāts 
• Rīks mācīšanās rezultātu atpazīšanai, 

izvērtēšanai un atzīšanai 
• Balstīts uz 8 mūžizglītības kompetencēm 
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Kādi ir Jauniešu apmaiņas 
projektu kvalitātes kritēriji? 

1. PROJEKTA NOZĪMĪBA 
2. PROJEKTA PASĀKUMU UN 

ĪSTENOŠANAS KVALITĀTE 
3. IETEKME UN REZULTĀTU 

IZPLATĪŠANA 

Saistība ar programmas «Erasmus+» 
un 1. pamatdarbības mērķiem un 
prioritātēm 

Organizāciju un dalībnieku 
vajadzības 

Projekta mērķis, uzdevumi, 
mācīšanās rezultāti 

Dalīborganizāciju kapacitātes 
stiprināšana un darbības 
starpt.līmenī veicināšana 

Jauniešu ar ierobežotām iespējām 
iesaiste 

Visu projekta posmu (sagatavošana, 
īstenošana, noslēgums) kvalitāte 
 
Dalībnieku atlases procesa un 
dalībnieku  sagatavošanas kvalitāte 
 
Jauniešu aktīva iesaiste visos 
projekta posmos 
 
Apmaiņas aktivitāšu un neformālās 
izglītības metožu izvērtējums 
 
Youthpass rīka izmantošana 
 
Dalīborganizāciju sadarbības 
kvalitāte 

Projekta ietekme uz dalībniekiem, 
organizācijām, vietējo un  Eiropas 
līmeņa sabiedrību 
 
Projekta izvērtēšanas aktivitāšu 
kvalitāte 
 
Rezultātu izplatīšanas un 
redzamības pasākumu  plāna 
kvalitāte 

30 PUNKTI 40 PUNKTI 30 PUNKTI 

KOPĀ: 100 PUNKTI 

Lai pretendētu uz pieejamo finansējumu, kopvērtējumā jāiegūst vismaz 60 punkti (ar nosacījumu, ka visos kritērijos 
saņemts ne mazāk kā puse no to maksimālā punktu skaita). 
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Kāds ir Jauniešu apmaiņas 
projekta finansēšanas princips? 

Priekšfinansējums – 
līdz 80% 

Gala 
maksājums 

CEĻA IZMAKSAS Vienības izmaksas, balstoties uz EK distanču 
kalkulatoru, kas paredzētas dalībnieku (t.sk. 
pavadošo personu) ceļa izmaksu segšanai, lai 
nokļūtu uz mob. aktivitātes norises vietu un 
atpakaļ mītnes valstī (attiecas gan uz IPV, gan 
Jauniešu apmaiņu) 
 

ORGANIZATORISKAIS 
ATBALSTS 

Vienības izmaksas, kas tieši saistītas ar 
mobilitātes aktivitātes īstenošanu (ēdināšanas un 
nakšņošanas nodrošināšana Jauniešu apmaiņas 
laikā, dalībnieku apdrošināšana, materiālu 
iegāde, ceļošanas izdevumu segšana apmaiņas 
laikā u.c.) 
 

ĀRKĀRTAS IZMAKSAS Faktiskās izmaksas, kas paredzētas: 
•Vīzām un vīzu noformēšanai 
•Ēdināšanas un nakšņošanas nodrošināšanai IPV 
laikā 
•Papildu atbalsts dalībniekiem ar ierobežotām 
iespējām u.c. 

ATBALSTS  
DALĪBNIEKIEM AR 

ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 

Faktiskās izmaksas, kas tieši saistītas ar 
dalībniekiem ar īpašām vajadzībām un 
pavadošajām personām 



1
1 

EK distanču kalkulators 

10 – 99 km 20 EUR 

100 – 499 km 180 EUR 

500 – 1999 km 275 EUR 

2000 – 2999 km 360 EUR 

3000 – 3999 km 530 EUR 

4000 – 7999 km 820 EUR 

8000 - .... km 1500 EUR 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 
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Kā uzrakstīt labu Jauniešu 
apmaiņas projektu? 

Skaidri definēts mērķis, projekta problēma/tēma, rezultāts 

Jauniešu vajadzības, profils 

Daudzveidīgi un kvalitatīvi mācīšanās rezultāti 

Rezultātu izplatīšanas un redzamības pasākumu 
plāns visās partnervalstīs 

Dalīborganizāciju vajadzības, līdzvērtīga partnerība 

Aktīva jauniešu iesaiste visos projekta posmos 

Kvalitatīva apmaiņas programma; daudzveidīgas neformālās izglītības 
metodes 

Youthpass izmantošana mācīšanās procesa izvērtēšanā 
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Kā iesniegt Jauniešu apmaiņas 
projektu? 

Projekta ideja 

Iepazīsties ar programmas vadlīnijām un atbalsta materiāliem JSPA tīmekļa vietnē 

Kas būs projekta partneri?  

Vai organizācijai ir PIC kods? 

Projekta pieteikuma sagatavošana tiešsaistē (angļu vai latviešu valodā): 
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/  

Neaizmirsti par projekta pieteikuma pielikumiem (IPV un Jauniešu apmaiņas laika plāns pa 
dienām, mandāti, deklarācija) 

Nenokavē projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu! 

Konsultācija ar JSPA projektu koordinatoru 

https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/


1
4 

Saziņai ar JSPA 

JAUNATNES STARPTAUTISKO 
PROGRAMMU AĢENTŪRA 

Adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004 
Tālrunis: 67358065 

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

 
 

PAR JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTIEM 
Madara Ērgle 

Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu 
koordinatore 

Tālrunis: 67358064 
E-pasts: madara.ergle@jaunatne.gov.lv 

 



Paldies! Lai izdodas! 

Laiks jautājumiem 


