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Apstiprinātais finansējums EBD projektiem
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Eiropas Brīvprātīgais darbs =  izaicinājums  + personiskā 
izaugsme + dzīves pieredze + citas valsts kultūras iepazīšana + 

devums sabiedrībai 
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AKREDITĀCIJA

Koordinējošā organizācija

Iesniedz projektu, nes projekta finansiālo un administratīvo atbildību, iesniedz
atskaites.

Uzņēmējorganizācija

Uzņem brīvprātīgo(s), nodrošina pilna laika darbu (30-38h), sniedz atbalstu
(mentors, supervīzors), nodrošina brīvprātīgajam mācīšanās procesu (Youthpass),
sniedz valodas atbalstu, nodrošina dzīvesvietu, transportu.

Nosūtītājorganizācija

Palīdz jaunietim atrast viņam piemērotu uzņēmējorganizāciju. Nodrošina
pirmsaizbraukšanas apmācības (Informē par jaunieša iespējām, tiesībām,
atbildību, izsniedz INFOKIT, sagatavo atbilstoši projektam ) uztur kontaktu visa
projekta laikā, palīdz re-integrēties atgriežoties no projekta.
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Visas EDB akreditētās organizācijas atrodamas datu 
bāzē – Eiropas Jaunatnes portālā
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Projektu datu bāze

12.01.2017
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Akreditētas organizācijas 08.12.2016

100 7554



Partneri

EBD projektos pārstāvētās valstis:

• ES Programmas valstis – ES dalībvalstis, Maķedonija, 
Lihtenšteina, Norvēģija, Turcija, Islande.

• Partnervalstis

–ES kaimiņvalstis - Austrumu partnerības valstis, 
Dienvidu Vidusjūras reģiona valstis, Rietumbalkānu 
valstis, Krievija. 
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Plānošana un 
sagatavošana

12.01.2017

Izvērtēšana, 
turpinājuma pasākumi

EBD 
aktivitātes

EBD Projekta cikls



EBD kvalitātes kritēriji

• Mērķis

• Brīvprātīgā profils

• Sagatavošana

• Praktiskie jautājumi

• Kvalitatīvs aktivitāšu plāns

• Neformālā mācīšanās

• Youthpass

• Mentors

• Rezultāts

• Rezultātu izplatīšana/redzamības pasākumi

Mērķis                           Aktivitātes                              Rezultāts
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EBD projektu finansējums

Ceļa izmaksas 
 aprēķins pēc attāluma kalkulatora 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/tools/distance_en.htm, minētā summa sedz izmaksas turp un 
atpakaļ

100-499km 180eur

500-1999km 275eur

2000-2999km 360eur

3000-3999km 530eur

Individuālais atbalsts (kabatas nauda)
 3.00 EUR dienā

12.01.2017
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EBD projektu finansējums

Organizatoriskais atbalsts
 19.00 EUR dienā

Atbalsts valodas apmācībai
 150eur/projektā, tikai ilgtermiņa projektos (no 2 mēnešiem)

Vai valodas rīks DE, EN, ES, FR, IT, NL

Atbalsts dalībniekiem ar īpašajām vajadzībām
 Papildu izmaksas, kas rodas projektā iekļaujot jaunieti ar invaliditāti

Ārkārtas izmaksas
•Vīza, ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļauja

•IPV ēdināšanas/nakšņošanas izmaksas

•Atbalsts jauniešiem ar ierobežotām iespējām
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ATSKAITES

Elektroniska atskaite Mobilitātes rīkā
• saturiskā atskaite, pievienojot pasākumu norises pierādījumus 
(redzamība, rezultātu izplatīšana) vai sūtot uz 
atskaites@jaunatne.gov.lv

• likumiskā pārstāvja parakstīta deklarācija

• faktiskais nedēļas laika plāns 

• brīvprātīgā deklarācija par piedalīšanos EBD, kabatas naudas 
saņemšanu, valodas apmācību

• citi saskaņā ar dotāciju līguma 

• Priekšfinansējuma apjoms 
• 65% 

• 80%
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Mērķis un brīvprātīgā profils

• Mērķis saskaņā ar vadlīnijām

• Zināms brīvprātīgais (vēlams)

• Iepriekšējā izglītība, pieredze, zināšanas atbilstoša 
projekta idejai

• Brīvprātīgais ar ierobežotām iespējam/īpašām 
vajadzībām

• Vēlme iesaistīties šajā projektā

• Vēlme iemācīties projektā paredzētās lietas

• Iespējamais devums projektam
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Sagatavošana

• Pirmsaizbraukšanas apmācības
• EBD būtība, iesaistītās puses, lomu sadalījums

• Neformālā mācīšanās

• Youthpass, kompetenču izvērtēšana

• INFOKIT

• Kultūru atšķirības/kultūršoks

• Konflikta situācijas, to risināšana

• Informācija par projektu

• Informācija par norises vietu/uzņēmējorganizāciju

• Tikšanās ar ex-brīvprātīgajiem

• Motivācija un atbalsts
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Praktiskie jautājumi

• Dokumentu kārtošana (Activity Agreements, 
uzturēšanās atļauja)

• Biļešu iegāde (kas, kā tiks atlīdzināti izdevumi)

• Dzīvesvieta (kur, cik cilvēki istabā, kā labiekārtota)

• Ēdināšana (kā organizēs, cik maksās, cik regulāri)

• Vietējais transports

• Savstarpējo finanšu kārtošana (skaidrā naudā, bankas 
konts, čeki)

• Drošība/aizsardzība (kā par to rūpēsies, kas veiks 
apdrošināšanu, kad)
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Kvalitatīvs aktivitāšu plāns

30-38h/nedēļā, kurās tiek iekļauts:

Aktivitātes
• plānotas

• strukturētas

• uz mērķi virzītas 

• izmantojot neformālo mācīšanos

• samazinot rutīnas darbu

• neaizvietojot darbaspēku

Tikšanās ar mentoru

Tikšanās ar darba devēju/projekta koordinatoru

Valodas apmācība

Laiks brīvprātīgā iniciatīvai
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Neformālā mācīšanās

• Notiek brīvprātīgi, vada atbalsta persona - mentors

• Dažādās vidēs, izmantojot dažādas metodes, piemēram: 
• diskusijas 

• lomu spēles

• radošās darbnīcas

• kultūras apmaiņas

• energizer

• Līdzsvars starp individuālo mācīšanos un grupā

• Mācās caur personīgo pieredzi
• mācīties būt – apzināties sevi

• mācīties būt kopā ar citiem – pieņemt apkārtējos

• mācīties darot – iegūst praktiskā darbībā

• mācīties mācīties – analizēt savu pieredzi, spēt to 
izmantot citās situācijās
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Youthpass

Mācīšanās rīks 8 mūžizglītības kompetenču 
novērtēšanai, kuru izmanto visa projekta laikā

Kompetences = zināšanas + prasmes + attieksme

12.01.2017

Sertifikāts tiek noformēt un 
izsniegts projekta noslēgumā, 
atzīmējot iegūtās 
kompetences, bet TAS NAV CV 
pielikums



Mentors

Mentora pienākumi
• Brīvprātīga socializēšana

• Brīvprātīgā atbalsta funkcija

• Brīvprātīgā mācīšanās funkcija

Mentora atrašana
• Ex-brīvprātīgie

• Organizācijas biedri

• Vietējie jaunieši

Mentora zināšanas un pieredze 
• Neformālā izglītība

• Youthpass

• Starpkultūru pieredze

• Pedagoģija/koučing/psiholoģija (ieteicams)
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Redzamība, rezultāts, tā izplatīšana

Rezultāts (KAS?)
• izrietošs no aktivitātēm 

• saskaņā ar projekta mērķi

• orientēts uz mērķa grupu (KAM? KUR? CIK BIEŽI?)

• pieejams partneriem un partnervalsts iedzīvotājiem

Piemēram, plakāts, kalendārs, video, atklātnes, žurnāls, 
dienasgrāmata, izstāde, koncerts u.c.

Redzamība
• publicitāte projektam (facebook, prese, pasākumi, mājas 

lapas) 

• publicitāte programmai (pasākumi, atsauces publikācijās, 
logo lietošana)
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Izvērtēšana

Mērķa grupa

• Brīvprātīgais

• Organizāciju pārstāvji

• Mērķa grupa

• Mentors

• Partnerorganizācija

Laiks

• Projekta sākuma posma

• Projekta laikā

• Projekta noslēgumā

Metodes 

• Intervijas

• Anketas

• Iknedēļas tikšanās
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Dita Kuģeniece dita.kugeniece@jaunatne.gov.lv 67358061

Maija Kolberga maija.kolberga@jaunatne.gov.lv 67356256

www.jaunatne.gov.lv

https://www.youtube.com/watch?v=13-i7M-48Og

mailto:dita.kuģeniece@jaunatne.gov.lv
mailto:maija.kolberga@jaunatne.gov.lv
http://www.jaunatne.gov.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=13-i7M-48Og


Paldies par uzmanību!


