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Vai meklējat darbu savā valstī, vai varbūt cerat 
izmēģināt laimi kaut kur citur Eiropā? Varbūt vēla-
ties kādu daļu studiju laika pavadīt ārzemēs? Vai 
arī jums ir darbs, taču vēlaties uzlabot savas zinā-
šanas? Vai gribat iegūt labāku kvalifikāciju? Var-
būt jūsu sapnis saistās ar neliela sava uzņēmuma 
izveidi? Vai vēlaties strādāt brīvprātīgo darbu?

Eiropa var jums palīdzēt!
Protams, Eiropa nevar jūsu vietā izdarīt visu, 
tomēr tās rīcībā ir daudz iespēju, kas var palīdzēt 
īstenot jūsu sapņus.

Eiropa un jaunieši
Gandrīz ikviens būs dzirdējis par “Erasmus”, plaši 
pazīstamo Eiropas programmu jauniešiem  — 
kopš 1987.  gada tā vairāk nekā trim miljoniem 

jauniešu ir devusi iespēju mācīties vai iekārtoties 
darbā ārzemēs. Un gandrīz ikviens ir viesojies 
EURES tīmekļa vietnē, Eiropas mobilitātes portālā, 
kas katru dienu tiešsaistē sniedz piekļuvi vairāk 
nekā vienam miljonam darbavietu.

Eiropas Savienība vienmēr ir rūpējusies par savu 
jauniešu nākotni, un, ņemot vērā satriecošo jau-
natnes bezdarba pieaugumu, esam nolēmuši ķer-
ties vērsim pie ragiem.

Jaunieši ir Eiropas nākotne. Tāpēc pašreizējais 
bezdarba līmenis vienkārši nav pieņemams un 
apdraud mūsu nākotnes izredzes. Vai zinājāt, ka 
bieži šīs problēmas cēlonis ir kvalifikācijas un pie-
redzes trūkums un tieši šajās jomās Eiropas rīcībā 
ir dažādi inovatīvi instrumenti?



Ko tieši Eiropa var darīt jūsu labā?
Iniciatīva “Jaunatne kustībā”, ko ES uzsāka “Eiropa 
2020” stratēģijas ietvaros, ir tādu pasākumu 
kopums, kas palīdzēs radīt piemērotus apstāk-
ļus, lai jūs varētu sasniegt savus mērķus. Izglītībai 
ir vajadzīga modernizācija, mācības jāpielāgo 
darba tirgus prasībām un jāatvieglo arī uzturēša-
nās iespējas ārzemēs. Jūs varētu kļūt par vienu no 
vairāk nekā 500 000 jauniešu, kuri šogad izmantos 
mobilitātes programmas sniegtās priekšrocības.

Lai sniegtu jums plašāku informāciju par šo ini-
ciatīvu un citām Eiropas programmām, ko varat 
izmantot izglītībā, mācībās, kultūrā, nodarbinā-
tībā, jauna uzņēmuma izveidē, brīvprātīgo darbā 
un pētniecībā, Komisija ir uzsākusi iniciatīvas “Jau-
natne kustībā” informatīvo kampaņu. Aicinām 
piedalīties debatēs, dalīties pieredzē un uzdot jau-
tājumus. Uzziniet, ko Eiropa var darīt jūsu labā!

Reaģējot uz krīzi nodarbinātības jomā, kas skar 
Eiropas jaunatni, Komisija pieņēma “Jaunatnes 
iespēju iniciatīvu”, kas ir pasākumu kopums, kura 
mērķis ir palīdzēt ES valstīm risināt nepieņemami 
augstā jaunatnes bezdarba līmeņa un sociālās 
atstumtības problēmu, piedāvājot izglītības, 
mācību un darba iespējas.

Šī brošūra sniegs jums pārskatu par programmām 
un pasākumiem, kas var noderēt, taču… ja vēla-
ties vienmēr iegūt visjaunāko informāciju, pievie-
nojieties mums “Facebook” — Jaunatne kustībā!

“Jaunatne kustībā”: http://ec.europa.eu/youthonthemove 
Eiropas jaunatnes portāls: http://europa.eu/youth
Palīdzība un konsultācijas par dzīvošanu, darbu un ceļošanu ES: 
http://ec.europa.eu/youreurope

https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/youreurope
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CEĻO — dodies uz ārzemēm

Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības studēt un strādāt citās dalībvalstīs. Pārcelšanās uz citu valsti sniedz unikālu iespēju apgūt 
jaunas valodas un prasmes un iepazīt kultūras daudzveidību. Turklāt tas uzlabo iespējas atrast darbu.

Programmas “Erasmus+” (ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma 2014.–2020. gadam) mērķis ir vairot prasmes 
un cilvēku iespējas atrast darbu, kā arī modernizēt izglītības un mācību sistēmas.

“Jaunatne kustībā” tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/youthonthemove
“Tava Eiropa”: http://ec.europa.eu/youreurope
“Erasmus+”: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Eiropas darba mobilitātes portāls: http://ec.europa.eu/eures
“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://ec.europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/eures
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu


Uzlabo savas prasmes
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STAŽĒJIES — uzlabo savas prasmes 

ES jums piedāvā veselu virkni dažādu iespēju, kā saņemt apmācību, kas atbilst jūsu vēlmēm un ekonomikas vajadzībām.

Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir galvenais instruments, ar kura palīdzību tiek atbalstīta darbavietu izveide, sniegts atbalsts 
cilvēkiem labāku darbavietu meklējumos un nodrošinātas vienlīdzīgākas darba iespējas visiem ES iedzīvotājiem. Fonds iegulda 
Eiropas “cilvēkkapitālā”, citiem vārdiem sakot, tās darbiniekos, jauniešos un ikvienā darba meklētājā.

“Erasmus+” piedāvā visplašākās izvēles iespējas studentiem, praktikantiem, neseniem absolventiem, speciālistiem un 
pasniedzējiem. Programmas “Erasmus+” ietvaros laikā no 2014.  līdz 2020.  gadam 650 000  profesionālās izglītības iestāžu 
skolēnu un mācekļu saņems stipendijas studijām, mācībām un darbam ārzemēs.

Eiropas Sociālais fonds: http://ec.europa.eu/esf
“Erasmus+” (profesionālā izglītība un apmācība): http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/esf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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Paplašini savas zināšanas
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STUDĒ — paplašini savas zināšanas

Vairākas ES programmas ir izveidotas, lai eiropieši varētu mācīties ārzemēs. Paverot šīs iespējas, ES ļauj jums atklāt jaunas valstis, 
apgūt valodas un paplašināt redzesloku. 

Laikā no 2014. līdz 2020. gadam “Erasmus+” programma nodrošinās stipendijas (un 450 000 stažēšanās vietu) diviem miljoniem 
studentu, kas tādējādi varēs mācīties vai iziet praksi ārzemēs. 

Studenti, kuri ārzemēs plāno studēt maģistrantūrā, varēs izmantot aizņēmumu garantiju shēmu, kuru īstenos Eiropas Investīciju 
bankas izvēlētas valstu bankas vai studentu aizdevumu aģentūras.

“Erasmus+” (augstākā izglītība): http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm
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Dalies savā pieredzē
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MĀCIES — dalies savā pieredzē

ES sekmē mācību mobilitāti, jo tā ir eiropiešu identitātes sastāvdaļa un iespēja, kas pieejama visiem Eiropas jauniešiem. Tā palīdz 
tagadējai un nākamām paaudzēm pieņemt jaunus izaicinājumus, justies kā īsteniem eiropiešiem un savstarpēji sadarboties.

Pateicoties programmai “Erasmus+”, vairāk nekā 500 000  jauniešu būs iespēja piedalīties jauniešu apmaiņas programmās. 
“Erasmus+” atbalsta arī skolu partnerības skolotāju, skolēnu un veselu klašu apmaiņas īstenošanai. 

“Erasmus+” (jaunatne): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
“Erasmus+” (skolas): http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm
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Dalies ar savu talantu
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PIEDALIES — dalies ar savu talantu

ES vēlas, lai pilsoņiem būtu tiesības izteikties par sev svarīgiem jautājumiem. 

Ja viens miljons ES iedzīvotāju apvienojas, viņi var tiešā veidā piedalīties lēmumu pieņemšanā ES līmenī, izmantojot  
Eiropas Pilsoņu iniciatīvu un aicinot Eiropas Komisiju sagatavot tiesību aktu priekšlikumus kādā no viņiem svarīgām jomām. 

Ar strukturētā dialoga starpniecību ES konsultējas ar jauniešiem un jaunatnes organizācijām visos līmeņos ES Jaunatnes 
konferencēs un Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā. 

Eiropas Jaunatnes portāls piedāvā plašu informāciju un ļauj jauniešiem uzdot jautājumus un dalīties pieredzē. 

Eiropas Pilsoņu iniciatīva: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Strukturētais dialogs: http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
Eiropas Jaunatnes portāls: http://europa.eu/youth

Atklāj izpētes iespējas
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Atklāj izpētes iespējas
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IEVIES INOVĀCIJAS — atklāj izpētes iespējas

Marijas Kirī vārdā nosauktie pasākumi piedāvā starptautisku apmācību un profesijas apguvi pētniekiem. Šie pasākumi paredz 
stipendijas pētniekiem visos to karjeras posmos, sākot no zinātņu doktora grāda kandidātiem līdz pat ļoti pieredzējušiem 
pētniekiem. Šī ir galvenā pētniekiem paredzētā ES apmācības programma, kas sniedz finansējumu 25 000 zinātņu doktora grāda 
kandidātu. Papildus šiem pasākumiem Euraxess centru tīkls pētniekiem palīdz doties no vienas valsts uz citu, sniedzot informāciju 
un palīdzību saistībā ar visiem darba un ikdienas jautājumiem. 

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts veicina inovācijas, aicinot sadarboties augstākās izglītības iestādes, pētījumu centrus 
un uzņēmumus, lai koncentrētos uz tādiem sarežģītiem jautājumiem kā enerģija, klimata pārmaiņas un informācijas sabiedrība. 
Tā darbība tiek koncentrēta uz pētniekiem, uzņēmējiem un studentiem, sniedzot tiem nepieciešamās prasmes, zināšanas un 
domāšanas veidu, lai ieviestu tirgū jaunas idejas un veicinātu jaunu uzņēmumu izveidi. 

Marijas Kirī pasākumi: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-skłodowska-curie-actions
Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess/ 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts: http://eit.europa.eu

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/euraxess
http://eit.europa.eu


Uzdrošinies izmainīt
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ESI BRĪVPRĀTĪGAIS — uzdrošinies izmainīt

Aplēses liecina, ka 100  miljoni eiropiešu ir kādreiz iesaistījušies brīvprātīgo darbā. Brīvprātīgo darbs sniedz iespēju veicināt 
pārmaiņas, palīdzot veidot lielāku kopības sajūtu un sociālo harmoniju. 

“Erasmus+” sniegs iespēju vēl vairāk jauno eiropiešu iesaistīties dažādos projektos. ES ir arī sākusi veidot Eiropas Brīvprātīgo 
humānās palīdzības korpusu, kas Eiropas jauniešiem sniegs iespēju izrādīt solidaritāti grūtībās nonākušiem cilvēkiem. 

“Erasmus+” (jaunatne): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Eiropas Brīvprātīgo darbs: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm
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ESI RADOŠS — piepildi sapņus

2010.  gadā tika izveidots Eiropas mikrofinansēšanas instruments “Progress”, lai palīdzētu ES mikrofinansēšanas iestādēm 
palielināt aizdevumu sniegšanu neatkarīgajiem uzņēmējiem un uzņēmumiem ar mazāk nekā desmit darbiniekiem. Turpmāko 
gadu laikā tas var nodrošināt gados jauniem eiropiešiem (un citām personām, kuru piekļuve tradicionālajam kredītu tirgum ir 
ierobežota) apmēram 45 000 aizdevumu līdz 25 000 eiro apmērā izsniegšanu, lai viņi varētu sākt paši savu uzņēmējdarbību. Daži 
mikrokredītu izsniedzēji jau ziņo par lielāku jauno klientu īpatsvaru.

Sākot no 2014.  gada, ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI) apvienos darbības, kas iepriekš tika veiktas 
atsevišķi trīs citās ES programmās: “Progress”, EURES un mikrofinansēšanas instrumentā “Progress”. Programmas trešā ass turpinās 
mikrofinansēšanas instrumenta “Progress” darbības, kā arī piedāvās finansējumu kapacitātes nostiprināšanai mikrokredītu 
izsniedzējiem. Programma sniegs atbalstu arī sociālajiem uzņēmumiem, tostarp uzņēmumiem, kas palīdz jauniešiem atrast ceļu 
uz nodarbinātību. 

Programma “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ļauj jaunajiem vai topošajiem uzņēmējiem uzzināt, kā veiksmīgi vadīt uzņēmumu, 
periodā līdz sešiem mēnešiem strādājot kopā ar pieredzējušu uzņēmēju no citas valsts. Uzturēšanos finansē ES.

Eiropas mikrofinansēšanas instruments “Progress”: http://ec.europa.eu/epmf
“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
ES finansējums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem: http://www.access2finance.eu/
ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI): http://ec.europa.eu/social/easi

http://ec.europa.eu/epmf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
http://www.access2finance.eu
http://ec.europa.eu/social/easi


Esi informēts
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TAVAS TIESĪBAS — esi informēts

ES nodrošina, ka visi eiropieši var izmantot savas pamattiesības. Tās ietver brīvību no diskriminācijas un atstumtības, līdztiesību 
starp vīriešiem un sievietēm un tiesības uz medicīnisko palīdzību. Visā Eiropā ES atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir informēt par 
vajadzību apkarot sociālo netaisnību un nodrošināt datu aizsardzību.

Eiropas tiesiskuma telpas veidošana: http://ec.europa.eu/justice
Diskriminācijas novēršana: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_lv.htm
“Tava Eiropa”: http://ec.europa.eu/youreurope/citizens

http://ec.europa.eu/justice
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens


EIROPĀ

Īsteno savus mērķus
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STRĀDĀ — īsteno savus mērķus

Iekļūt darba tirgū nav viegli, jo īpaši jauniešiem, tāpēc ES nodrošina visiem Eiropas pilsoņiem dažādus instrumentus darba iespēju 
uzlabošanai. Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir viens no šādiem piemēriem: apmēram 10 miljoni cilvēku katru gadu integrējas darba 
tirgū un piedalās ESF finansētajās mācību programmās. Cits piemērs ir EURES Eiropas darba mobilitātes portāls, kas tiešsaistē 
piedāvā piekļuvi aptuveni vienam miljonam darbavietu. “Tava pirmā EURES darbavieta” ir darba mobilitātes projekts, kas palīdz 
jauniešiem atrast darbu un darba devējiem — atrast darbiniekus. Tā mērķis ir grūti aizpildāmajām darba vakancēm visā Eiropā 
piemeklēt atbilstošos darba meklētājus un darbavietu mainītājus. 

Turklāt Enterprise Europe Network (Eiropas Biznesa atbalsta tīkls) piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, lai palīdzētu uzņēmējiem to 
darbības izvēršanā visā Eiropā un ārpus tās. Tīklam ir 600 partneru vairāk nekā 50 valstīs.

Eiropas Sociālais fonds: http://ec.europa.eu/esf
EURES:  https://ec.europa.eu/eures/ 

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
Enterprise Europe Network (Eiropas Biznesa atbalsta tīkls): http://een.ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/esf
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://een.ec.europa.eu


Ne Eiropas Komisija, ne jebkāda persona, kas darbojas tās vārdā, nav atbildīga par šīs publikācijas informācijas izmantošanu.

© Foto: 123RF / iStock

Lai jebkādā veidā izmantotu vai reproducētu fotogrāfijas, uz kurām Eiropas Savienību nav īpašumtiesību, atļauja jāiegūst 
nepastarpināti no autortiesību īpašnieka(-iem). Manuskriptu  pabeigšanas brīdī šīs publikācijas saites bija pareizas.

Europe Direct dienests jums palīdzēs rast atbildes
uz jautājumiem par Eiropas Savienību

Bezmaksas tālruņa numurs (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas 

(izņemot dažus operatorus, viesnīcas vai taksofonus).

Apmeklējiet! 

“Jaunatne kustībā” tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/youthonthemove 
“Jaunatne kustībā” portālā “Facebook”: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope 

“Jaunatne kustībā” foto galerija: http://www.flickr.com/photos/socialeurope

Papildu informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā Europa (http://europa.eu).
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