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Jauniešu 
apmaiņa



ir jauniešu grupu tikšanās (vecuma ierobežojums 13-30
gadi) no vismaz divām dažādām valstīm, kuras mērķis ir, lai
kopīgi īstenotu neformālās izglītības programmu par viņiem
interesējošu tēmu, iedvesmojoties no Eiropas Jaunatnes
mērķiem.

Jauniešu
apmaiņa

2023

Nedrīkst būt akadēmiski mācību braucieni,
tūrisma aktivitātes, pieaugušo kursi,
brīvdienu ceļojumi



2023

Jauniešu
apmaiņa Mērķis

veicināt jauniešu aktīvo pilsoniskumu, iesaistot jauniešus
Eiropas projektos, kā arī neformālās izglītības ceļā
pilnveidojot daudzveidīgas personiskās un profesionālās
kompetences

Mobilitātes aktivitāte (var būt arī ceļojošā aktivitāte) -
projektu darbnīcas, debates, lomu spēles, simulācijas,
āra aktivitātes u.c. 
Sagatavošanās vizīte

Aktivitātes



2023

Kvalitatīva
jauniešu
apmaiņa aktīva jauniešu un organizāciju  iesaistīšanās visos

projekta posmos
 dažādu dalībnieku grupu iesaiste un balstīšanās uz šo
daudzveidību;
skaidri identificētas jauno dalībnieku vajadzības;
neformālās  mācīšanās rezultātu pienācīga
identificēšana un dokumentēšana;
pārdomātas Eiropas tēmas un vērtības.



veicināts starpkultūru dialogs, mācīšanās, eiropeiskuma
sajūta
attīstītas daudzveidīgas jauniešu zināšanas, prasmes un
attieksmes
stiprinātas Eiropas vērtības un  mazināti aizspriedumi un
stereotipi
palielināta izpratne par sociāli nozīmīgām tēmām,
tādējādi stimulējot aktīvu iesaistīšanos sabiedrībā

2023

Galvenie
ieguvumi



Prioritātes

Iekļaušana un dažādība Vides ilgtspēja

Dalība demokrātiskajā dzīvē Digitālā transformācija



tematiskie projekti par iekļaušanas un dažādības
veicināšanu, piemēram cīņu pret stereotipiem,
nediskrimināciju
dalībnieku ar ierobežotām iespējām iekļaušana
vienota atbalsta likme iekļaušanai (100 euro dalībniekam)
papildu iekļaušanas atbalsts "ārkārtas izmaksu" pozīcijā
grupas mobilitāte piedāvā pirmreizēju starptautisku 
 pieredzi 

Iekļaušana un dažādība

2023



kompetenču celšana vides ilgtspējas un klimata jautājumos

sabiedrības attieksmju maiņa vides un klimata jautājumos

ikviens projekts tiek organizēts "zaļāk"

atbalsta finansējums "zaļākai ceļošanai" 15% + papildu

dienas ceļošanai (līdz 6 dienām)

Vides ilgtspēja

2023



digitālo prasmju attīstīšana visiem

digitālo rīku izstrāde

digitālo rīku izmantošana, lai sasniegtu lielāku auditoriju

virtuālo mobilitāšu organizēšana, virtuālie izplatīšanas

pasākumi

Digitālā transformācija

2023



2023

Dalība demokrātiskajā dzīvē

ES vērtību stiprināšana
jauniešu līdzdalība demokrātiskajā dzīvē
kompetenču stiprināšana, izmantojot
neformālās izglītības metodes



2023

Eiropas
Jaunatnes

mērķi
https://youth-goals.eu/

Iekļaujoša sabiedrība

Lauku jauniešu attīstības
veicināšana

Kvalitatīva mācīšanās

Ilgtspējīga zaļā Eiropa

ES saikne ar jaunatni

Informācija un
konstruktīvs dialogs

Kvalitatīva nodarbinātība
visiem

Telpa un līdzdalība visiem

Jaunatnes organizācijas
un ES programmas

Dzimumu līdztiesība

Garīgā veselība un
labklājība

https://youth-goals.eu/


Projekta cikls

2023

PROJEKTA
PLĀNOŠANA

SAGATAVOŠANĀS
POSMS

ĪSTENOŠANAS
POSMS

TURPINĀJUMA
AKTIVITĀTES

Jauniešu komandas
izveide

Iesniedzējorganizācijas
piesaiste

Partnerorganizāciju
piesaiste 

OID koda iegūšana

Projekta pieteikuma
izstrāde un iesniegšana

Dalībnieku atlase

Dalībnieku sagatavošana

Praktiskie un loģistikas
pasākumi

Sadarbība ar partneriem
un citām iesaistītajām
pusēm

Publicitātes pasākumi

Youthpass process

Galveno aktivitāšu
īstenošana

Aktivitāšu izvērtēšana

Publicitātes pasākumi

Youthpass process

Rezultātu izplatīšana

Publicitātes pasākumi

Youthpass process

Projekta izvērtēšana

PROJEKTA
SĀKUMS

PROJEKTA
NOSLĒGUMS



Mācīšanās un
Youthpass

2023
https://www.youthpass.eu/lv/



Atbilstības kritēriji

2023

Pieteikšanās termiņš
 

23. februāris (uzsākšana:
01.06. 2023 - 31.12.2023.)

4. oktobris (uzsākšana:
01.01.2023. -  31.05.2024.)

līdz plkst. 13:00 pēc
Latvijas laika

ES dalībvalstis
Programmas asociētās
trešās valstis
Programmā neasociētās
trešās valstis

Organizāciju skaits
 

Vismaz 2 organizācijas no
dažādām valstīm:

 

Iesaistītās organizācijas
 

Bezpeļņas organizācijas,
nevalstiskās organizācijas,
valsts/pašvaldību iestādes,

pašvaldības sociālie
uzņēmumi, neformālās

jauniešu grupas
 

Pieteikuma iesniegšanas vieta
Jaunatnes starptautisko

programmu aģentūra (LV02)

Norises vieta
Valsts, kur atrodas viena no
iesaistītajām organizācijām



Atbilstības kritēriji

2023

 16-60 dalībniekiem aktivitātē
(neieskaitot grupas līderus un
fasilitatorus, ja tikai jaunieši
ar ierobežotām iespējām -
min. dalībnieku skaits 10)
Dalībniekiem no uzņemošās
organizācijas valsts jābūt
iesaistītiem visās aktivitātēs
minimālā grupa no
dalībvalsts 4 dalībnieki
(neiekļaujot līderi un
fasilitatoru)

 Dalībnieku skaits

Iesniedzējorganizācijas
likumiskā pārstāvja
parakstīta deklarācija 
Mandāti, kuri parakstīti
ar visām
partnerorganizācijām
Laika plāns par katru
mobilitātes aktivitāti

Obligāti pievienojamie
dokumenti 5 dienas līdz 21

dienas + līdz 2
ceļošanas dienām
(zaļai ceļošanai līdz 6
dienām)
Sagatavošanās vizīte 

Aktivitātes ilgums

 

Projekta ilgums
3 - 24 mēneši

Dalībnieku vecums
13-30 gadus veci jaunieši, grupas

līderi un fasilitatori vismaz 18
gadus veci 



2023

Kvalitātes kritēriji

Projekta nozīmība,
pamatojums un

ietekme
 

30 punkti

Projekta izstrādes
un īstenošanas

kvalitāte
 

40 punkti

Projekta vadības
kvalitāte

30 punkti

100 p.

max
60 p.

min
50 %

min



Budžets

2023

Iekļaušanas  atbalsts-vienības izmaksas un reālās
izmaksas

Organizatoriskais atbalsts

Sagatavošanās vizītes atbalsts
575 EUR dalībniekam 

Organizācijai - 100EUR par dalībnieku ar ierobežotām
iespējām + reālās izmaksas atbalsta personai

100 EUR dalībniekam



Budžets

2023

Ārkārtas izmaksas

Individuālais atbalsts

Ceļa izmakasas
Saskaņā ar ES attāluma kalkulatoru:

Reālās izmaksas, kas iekļauj vīzas un ar tās iegūšanu saistītās
izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskās
izziņas, dārgo ceļojumu izmaksas, ieskaitot zaļo ceļošanu

Atbalsta likme dalībniekam par aktivitātes dienām+ceļošanas
dienām, konkrēta likme saskaņā ar vadlīniju pielikumu 



Budžets

2023

0–99 km

100–499 km

500–1999 km

2000–2999 km

3000–3999 km

4000–7999 km

8000–......... km

EUR 23

EUR 180

EUR 275

EUR 360

EUR 530

EUR 820

EUR 1500

----

EUR 210

EUR 320

EUR 410

EUR 610

----

----

ATTĀLUMS
STANDARTA

LIKME
ZAĻĀ

CEĻOŠANA



Budžets

2023

CEĻOJOŠĀS AKTIVITĀTES
(ITINERANT ACTIVITIES)

aktivitātes sekojošā veidā
notiek vairākās valstīs

dalībnieku ceļošanai jānotiek
vienlaicīgi

MARŠRUTA UN FINANSĒJUMA APRĒĶINS
Cēsis - Prāga

Prāga - Berlīne

1071,92 km
+
279,52 km

= 1351,44 km 

EUR 275
vai

EUR 320



2023

Ņem vērā!

Īstenojot projektu, ievies videi draudzīgas pieejas

Projekta izstrādes un īstenošanas laikā, kā arī turpinājuma
aktivitātēs iesaisti visas dalīborganizācijas

Iesaisti jauniešus ar ierobežotām iespējām

Izmanto digitālos medijus un tehnoloģijas kā atbalstu dažādos
projekta posmos (piemēram, lai sagatavotos galvenajām
aktivitātēm, izplatītu projekta rezultātus u.tml.)

 



2023

Ņem vērā!

Katrs projekta pieteikums = unikāls un oriģināls projekta idejas
piedāvājums. Nekopē saturu no iepriekš iesniegtiem projektu
pieteikumiem

Viens projekta pieteikums var tikt iesniegts vienu reizi un tikai
vienā valstī

Pārbaudi pieprasīto budžetu



2023

Programmas
dokumenti



2023

Atbalsta
materiāli



2023

Tālākie soļi

Komandas
izveide, projekta
idejas izstrāde

Organizāciju
piesaiste, OID
kods, vadlīniju

izpēte
Konsultēšanās ar

JSPA
Dalība JSPA

mācībās

Projekta
detalizēta izstrāde

+ obligātie
pielikumi

Projekta
pieteikuma
iesniegšana

tiešsaistē



2023

 Vienotā ES programmu platforma

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/

Organizāciju reģistrēšana
(OID kods)

Projekta pieteikuma
iesniegšana

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/


2023

Projektu
darbnīca Laiks: 27., 28. un 29. janvāris

No katras komandas 2 cilvēki (vēlams)

Pieteikšanās  līdz  22.01.2023 
https://jaunatne.gov.lv/pasakumi

https://jaunatne.gov.lv/pasakumi/tiessaistes-pasakumi/projektu-darbnica-jauniesu-apmainas-projektu-sagatavosana/


SAZINIES AR MUMS!

Sanita Strade
sanita.strade@jaunatne.gov.lv

 

INFO@JAUNATNE.GOV.LV
+371 67358065

WWW.JAUNATNE.GOV.LV

@JAUNATNE

@JSPA_LATVIA

@JAUNATNE

@JAUNATNESSTA
RPTAUTISKOPROG
RAMMUAGENTURA


