
 
 

 

Aicinām uz informatīvajiem semināriem par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 

tiešsaistes projektu pieteikumu sagatavošanu 

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina uz informatīvajiem semināriem 5. un 6. aprīlī par 

programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” tiešsaistes projektu pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai 2. 

projektu konkursā, kas noslēgsies šī gada 26. aprīlī (plkst. 13:00 pēc vietējā laika). Informatīvo semināru 

laikā tiks sniegta informācija gan par tehniskiem projektu pieteikumu sagatavošanas jautājumiem, gan par 

saturiskiem kvalitātes aspektiem, kurus ir būtiski ņemt vērā, gatavojot projekta pieteikumu. 

 

Aicinām iepazīties ar informatīvo semināru plānu un pieteikt savu dalību kādā no tiem. 

 

KAS VAR APMEKLĒT SEMINĀRUS? 

 

Uz informatīvajiem semināriem aicināti visi interesenti, kas 2. projektu konkursā plāno iesniegt projekta 

pieteikumu kādā no šiem projektu veidiem: 

•    1. pamatdarbība – Jauniešu apmaiņa; Brīvprātīgā darba projekti; Jaunatnes darbinieku mobilitāte; 

•    3. pamatdarbība – Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās. 

 

KĀDI IR PLĀNOTIE SEMINĀRI? 

 

Kopā paredzēti četri bezmaksas informatīvie semināri, un katrs no tiem tiks veltīts atsevišķam projektu 

veidam, tādēļ pievērs uzmanību katra semināra tematam un norises laikam (iespējams apmeklēt arī vairāk 

nekā vienu semināru). Seminārus plānots nodrošināts arī tiešsaistē un to saturu plānots publicēt JSPA 

Youtube kontā. 

 

1. semināra temats: Jauniešu apmaiņas projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana 

Norises laiks: 2018. gada 5. aprīlis (ceturtdiena), plkst. 10:00 – 12:00 

Semināru vadīs: Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore Madara Ērgle 

Registration Form URL:    http://www.anymeeting.com/PIID=ED54D98884483C (šeit aicinām 

piereģistrēties, ja plāno semināru skatīties tiešraidē) 

 

2. semināra temats: Brīvprātīgā darba projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana 

Norises laiks: 2018. gada 5. aprīlis (ceturtdiena), plkst. 13:00 – 15:00 

Semināru vadīs: Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore Laura Reisele 

Registration Form URL:    http://www.anymeeting.com/PIID=ED54D98884463C (šeit aicinām 

piereģistrēties, ja plāno semināru skatīties tiešraidē) 

 

3. semināra temats: Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta pieteikuma sagatavošana un 

iesniegšana 

Norises laiks: 2018. gada 6. aprīlis (piektdiena), plkst. 10:00 – 12:00 

Semināru vadīs: Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore Juta Reķele 

Registration Form URL:    http://www.anymeeting.com/PIID=ED54D988854F3A (šeit aicinām 

piereģistrēties, ja plāno semināru skatīties tiešraidē) 

 



 
4. semināra temats: Strukturētā dialoga projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana 

Norises laiks: 2018. gada 6. aprīlis (piektdiena), plkst. 13:00 – 15:00 

Semināru vadīs: Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore Juta Reķele 

Registration Form URL:    http://www.anymeeting.com/PIID=ED54D988854E39 (šeit aicinām 

piereģistrēties, ja plāno semināru skatīties tiešraidē) 

 

Visi semināri notiks Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā, Mūkusalas ielā 41, Rīgā (1. stāva 

konferenču zālē). 

 

KĀ PIETEIKTIES SEMINĀRIEM? 

 

Lai pieteiktu savu dalību kādā no semināriem, aicinām aizpildīt elektronisko pieteikšanās anketu līdz 

2018. gada 3. aprīļa plkst. 10:00. Pieteikšanās anketa pieejama šeit: 

https://goo.gl/forms/haDlzj3ejc3CAOCp1. 

 

Vietu skaits katrā seminārā ir ierobežots, tādēļ reģistrēšanos uz sev interesējošajiem semināriem aicinām 

neatlikt uz pēdējo brīdi. 

 

Ja seminārus klātienē apmeklēt nav iespējams, tos varēs vērot arī tiešraidē vai vēlāk –  arī videoierakstu 

veidā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Youtube kanālā. 

 

Atgādinām, ka tiešsaistes projektu pieteikumi pieejami tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-

eforms/screen/home. Projekta pieteikumus iesniegšanai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā 

aicinām aizpildīt angļu vai latviešu valodā. Lai to izdarītu, projekta iesniedzējiem nepieciešams EU Login 

konts. 

 

Neskaidrību un jautājumu gadījumā droši sazinies ar attiecīgā projekta veida koordinatoru: 

http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti 

 

Uz  tikšanos kādā no semināriem! 

 

 
Plašākai informācijai: 

Kintija Bulava 

Komunikācijas daļas vecākā referente     

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra     

Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv  
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