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BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS



PAMATPRINCIPI

Sociālā iekļaušana 

Neformālā izglītība 
 

Eiropas vērtību stiprināšana 

Prasmju un kvalifikāciju atzīšana un 
apstiprināšana - Youthpass, 

Europass, Eiropas Solidaritātes 
korpusa sertifikāts 
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AKTIVITĀTES



BRĪVPRĀTĪGĀ 

DARBA 

PROJEKTI

Brīvprātīgais darbs palīdz risināt vietējās 
sabiedrības izaicinājumus, vajadzības 
un problēmas. 
 
Eiropas Solidaritātes korpusa kontekstā ir 
svarīgi, lai projekts aktualizētu Eiropas 
vērtības, ļautu Eiropā iedzīvināt 
solidaritātes vērtību. 
 
Veicot brīvprātīgo darbu jaunieši  attīsta 
kompetences, gūst jaunas prasmes un 
pieredzi. 
 



AKTIVITĀTES
Brīvprātīgā darba projekti

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PROJEKTI 
(STARPTAUTISKĀ LĪMENĪ UN NACIONĀLĀ LĪMENĪ)

GRUPU BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS AUGSTAS PRIORITĀTES 
JOMĀS 

Individuālais brīvprātīgais darbs 2 līdz 12 mēnešus ārvalstīs vai Latvijā. 
Brīvprātīgais darbs var ilgt 2 nedēļas līdz 2 mēnešus, ja to veic jaunietis ar 
ierobežotām iespējām 
 

Projektu pieteikumu iesniegšana notiek centralizēti Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Briselē

Grupu brīvprātīgais darbs 2 nedēļas līdz 2 mēnešus, ko vienlaicīgi veic 10 līdz 40 
brīvprātīgo grupa kopā, t.sk. sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti. 
Grupā jābūt iekļautiem jauniešiem vismaz no 2 valstīm, ne mazāk kā ¼ 
brīvprātīgo jābūt no ārvalstīm. 
 





KVALITĀTES ZĪME 

Lai īstenotu Eiropas Solidaritātes korpusa Brīvprātīgā darba aktivitāti, 
organizācijām jāsaņem Kvalitātes zīme vai jābūt aktīvai ERASMUS+ akreditācijai

Lai pieteiktos Kvalitātes zīmes saņemšanai, organizācijai pieteikums jāaizpilda un 
jāiesniedz tiešsaistē

Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt jebkurā brīdī, un tā tiek 
piešķirta līdz 2020. gada beigām

Kvalitātes zīmes ietvaros tiek piešķirts Atbalsta organizācijas un/vai 
Uzņēmējorganizācijas statuss

Aģentūra pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai izskata, dodas vizītē pie 
organizācijas un piešķir Kvalitātes zīmi 8 nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas 



18 līdz 30 gadi 
Legāli uzturas ES dalībvalstī vai ES partnervalstī 
Reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa 
datubāzē

01.05.2019. - 30.09.2019.

Individuālais brīvprātīgais darbs 2-12 mēneši 
(jauniešiem ar ierobežotām iespējām 2 nedēļas- 
2 mēneši) 
 
Grupu brīvprātīgais darbs 2 nedēļas-2 mēneši 
 

3 – 24 mēneši

Viena no ES dalībvalstīm vai ES partnervalstī 
Aktivitātes var tikt īstenotas nacionālā vai 
starptautiskā līmenī

Vismaz viena  organizācija, kura ir ieguvusi 
ERASMUS+ akreditāciju vai Kvalitātes zīmi kā 
Brīvprātīgā darba uzņēmējorganizācija vai 
atbalsta organizācija 

 
Projekta norises valsts vai dalībnieka izcelsmes valsts ir tā pati, kurā tiek iesniegts projekts 
Dalībnieki veic pilnu laika brīvprātīgo darbu (30-38h/nedēļā) vietējā vai starptautiskajā līmenī 
Dalībieks Brīvprātīgā darba projektā var piedalīties tikai vienu reizi 

DALĪBNIEKI

VIETA

PROJEKTA UZSĀKŠANA

CITI KRITĒRIJI

PROJEKTA ILGUMS

AKTIVITĀTES ILGUMS

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

PROJEKTA IESNIEGŠANA 

07.02.2019.

Brīvprātīgā darba projekti



EIROPAS 

SOLIDARITĀTES 

KORPUSA DATUBĀZE

Datubāze, kurā reģistrējas jaunieši, izsakot vēlmi piedalīties kādā 
no Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātēm 

 
Datubāze, kurā organizācijas meklē dalībniekus saviem 

projektiem, sazinās ar potenciālajiem dalībniekiem un apstiprina 
dalībniekus saviem projektiem.  

https://europa.eu/youth/solidarity_lv 

https://europa.eu/youth/solidarity_lv
https://europa.eu/youth/solidarity_lv
https://europa.eu/youth/solidarity_lv


Aktivitāšu izmaksas 
Aktivitātēm, mentoringam, dzīvošanai – 20 EUR/dienā 

Atbalsts dalībnieku ar ierobežotām iespējām iekļaušanai  – 7 EUR/dienā

Kabatas nauda – 4 EUR/dienā

Ceļa izmaksas - saskaņā ar  Eiropas Komisijas distances kalkulatoru

Administratīvās izmaksas – 225 EUR par dalībnieku, 2000 EUR par grupas 
brīvprātīgo darbu (maks. 4500 euro projektā)

BUDŽETS
Brīvprātīgā darba projekti

Atbalsts valodas apmācībai  – 150 euro dalībniekam, to valodu apguvei, ko nevar apgūt 
Tiešsaistes lingvistiskā atbalsta rīkā

Ārkārtas izmaksas   – 
Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīnas izziņas 
Atbalsts dalībniekam ar ierobežotām iespējām un/vai īpašām vajadzībām 
Iepriekšējā plānošanas vizīte 
Apdrošināšana nacionālā brīvprātīgā darba veicējiem



Brīvprātīgais Uzņēmējorganizācija

Atbalsta 
organizācija

Mentors

PROJEKTĀ IESAISTĪTIE



IEGUVUMI UN IETEKME
Brīvprātīgā darba projekti

JAUNIETIS ORGANIZĀCIJA 

SABIEDRĪBA 

Uzlabotas personiskās, sociālās un profesionālās kompetences 
Veicināta līdzdalība sabiedrības demokrātiskajā dzīvē 

Veicināta iniciatīva un uzņēmīgums 

Veicināta organizācijas kapacitāte, piesaistot papildu 
cilvēkresursus 

Satrptautiski partneri un atpazīstamība starptautiskā līmenī 
Iegūta inovatīva vai uzlabota pieeja darbā ar mērķa grupām 

 
 
 

Sekmēta spēja risināt sociālās problēmas un izaicinājumus 
Lielāka izpratne par sociālo un kultūru dažādību 

Sekmēta jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaiste



IDEJA IEROSMEI

Norises vieta: Salacgrīvā, Latvija
Iesaistītās valstis: Latvija, Horvātija, Gruzija
Projekta ilgums: 18 mēneši
Brīvprātīgā darba  aktivitātes ilgums: 12 mēneši

Projekta mērķis: veicināt Salacgrīvas novada vides ilgtspēju, iesaistot teritorijas 
sakopšanā vietējo sabiedrību, izglītojot iedzīvotājus par dabas aizsardzību, zaļās 
domāšanas un ekoloģijas jomām, kā arī attīstīt vides infrastruktūru.
Projekta galvenās aktivitātes: brīvprātīgie no Horvātijas un Gruzijas (jaunietis ar 
ekonomiskajiem šķēršļiem) Salacgrīvas novadā īstenoja izglītojošus pasākumus par vides 
ilgtspēju, zaļo domāšanu, dabas aizsardzību, bezatkritumu dzīvesveidu, kā arī kopā ar 
vietējiem iedzīvotājiem organizēja jūras piekrastes sakopšanas aktivitātes, balstoties uz 
savas dzimtās valsts labās prakses piemēriem. 
Brīvprātīgie izveidoja informatīvi izglītojošu dabas taku un savu pieredzi apkopoja īsfilmās, 
kuras tika prezentētas projekta noslēguma pasākumā un izmantotas partnerorganizāciju 
informatīvajos pasākumos.



SAZIŅA AR AĢENTŪRU

www.jaunatne.gov.lv

Laura Reisele 
laura.reisele@jaunatne.gov.lv 
(+371) 67358061 
 
Iveta Tiltiņa 
iveta.tiltiņa@jaunatne.gov.lv 
(+371) 67251181

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA 
PROJEKTI

https://europa.eu/youth/solidarity_lv


THANK YOU! 
CONTACT: +1 (435) 4944 055 

576 Fortworth Ln. 

Manchester, MA

Lai izdodas! W W W . J A U N A T N E . G O V . L V


