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Eiropas Brīvprātīgā darbs (EBD) - izmaiņas 
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«Individuālais» un «Organizatoriskais» atbalsts projektos tiek rēķināts pa
dienām (likme attiecīgi 3 euro/dienā un 19 euro/dienā)

Īstermiņa projektos IPV var piedalīties 1 dalībnieks no nosūtītājorganizācijas,
taču dalībnieku skaitu var palielināt ar nosacījumu, ka visi papildu dalībnieki
ir brīvprātīgie ar ierobežotām iespējām, kas piedalīsies aktivitātē

Īstermiņa projektos, kuros iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām, īpaši
pamatotos gadījumos organizācijas var organizēt iebraukšanas apmācību,
izmaksas sedzot no ārkārtas izmaksu pozīcijas

Jauna likme – 180EUR, ko varēs izmantot gadījumos, ja ceļošanas izmaksas
vienas valsts ietvaros (uz/no lidostu) pārsniegs 225 euro, 180 euro papildu

OLS licence var tiks pieprasīta valodas novērtēšanai pirms OLS rīka
izmantošanas, nevis dalībnieka atlasei!



Apstiprinātais finansējums EBD projektiem
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Eiropas Solidaritātes korpuss 
(prakse un brīvprātīgais darbs)

Eiropas Solidaritātes korpuss ir jaunā ES iniciatīva, kas rada
iespējas jauniešiem brīvprātīgi iesaistīties vai strādāt projektos,
kas nes labumu sabiedrībai un cilvēkiem Eiropā.

Piemēri:
-Sniegt atbalstu patvēruma meklētājiem; 
-Palīdzēt renovēt skolu pēc zemestrīces;
-Palīdzēt attīrīt mežus, lai mazinātu ugunsgrēku iespējamību;
-Strādāt ar cilvēkiem ar invaliditāti vietējā dienas centrā.

Jauniešu reģistrēšanās iespējama jau šobrīd!!!
https://europa.eu/youth/solidarity/faq_en
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https://europa.eu/youth/solidarity/faq_en


Eiropas Solidaritātes korpuss 
(prakse un brīvprātīgais darbs)

Jauniešu reģistrēšanās iespējama jau šobrīd!!!
https://europa.eu/youth/solidarity/faq_en

Pieeja organizācijām: 2017. gads pavasaris-jūnijs

Nepieciešama organizāciju akreditācija (EBD
organizācijas tiek akreditētas automātiski)
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https://europa.eu/youth/solidarity/faq_en


EBD un Eiropas Solidaritātes korpuss

6

Kritērijs EBD Solidaritātes korpuss

Mērķis Mācīties un palīdzēt sabiedrībai Palīdzēt sabiedrībai un mācīties

Jauniešu 
vecums

Min 17 
(aktivitātes sākumā)
Max 30 
(pieteikumu iesniedzot)

Min 18 
(reģistrēties var arī no 17)
Max 30 
(pabeidzot aktivitāti)

Valstis Programmas valstis, ES 
kaimiņvalstis

Programmas valstis

Aktivitātes
ilgums

2-12 mēneši, 2 nedēļas-2 
mēneši (īstermiņa)

2-12 mēneši

Iesnieg-
šana

02.02.2017; 26.04.2017; 
04.10.2017

02.02.2017; 26.04.2017; 
04.10.2017



Stratēģiskie Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) 
projekti 

Stratēģiskā EBD projekti ir kā instruments, lai stratēģiski risinātu
kādu problēmu saskaņā ar programmas “Erasmus+”
prioritātēm, tādējādi nodrošinot sistemātisku ietekmi vietējā,
reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmenī.

Projektus var iesniegt tikai akreditētas EBD koordinējošās
organizācijās, kurām ir pozitīva pieredze EBD projektu
īstenošanā, t.sk.:
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- projekta iesniedzējs pēdējo 3 gadu laikā ir piedalījies EBD
projektos, kuros kopumā iesaistīti vismaz 6 EBD brīvprātīgie;
- projekta iesniedzējs vismaz vienā no šiem projektiem
darbojies kā koordinējošā organizācija;
- uz projekta konkursa termiņu šie projekti ir noslēgti.



Projekta ietvaros īstenojamās aktivitātes:

- standarta EBD aktivitātes, kurās jāiekļauj vairāk kā viens
brīvprātīgais (individuālas vai grupu EBD aktivitātes; īstermiņa
vai ilgtermiņa);

- papildu pasākumi, kas vērsti uz projekta mērķu sasniegšanu un
ietekmes nodrošināšanu, piemēram, darba ēnošana semināri,
konferences, darbnīcas, apmācības.

Projektā var iesaistīt arī asociētos partnerus, kas sekmē
kvalitatīvu projekta īstenošanu un stiprina projekta spēju
sasniegt stratēģiskos mērķus.
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Stratēģiskie EBD projekti - aktivitātes



Akreditētas organizācijas 08.12.2016
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EBD un Stratēģiskie EBD projekti
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Kritērijs EBD Stratēģiskie EBD

Mērķis Mācīties un palīdzēt 
sabiedrībai

Stratēģiski risināt problēmas 
un radīt ietekmi plašākā 
mērogā

Projekta 
ilgums

6-24 mēneši 12-36 mēneši

Projekta 
uzsākšana

3 mēneši pēc iesniegšanas 4 mēneši pēc iesniegšanas
(01.09.2017-31.12.2017)

Iesniegšana 02.02.2017; 26.04.2017; 
04.10.2017

26.04.2017



! Pieteikuma veidlapā tiek norādīta tikai viena organizācija 
(pieteikuma iesniedzējs).

! Mobilitātes aktivitātes īstenošanā jābūt iesaistītām vismaz divām
organizācijām (vismaz vienai nosūtītājorganizācijai un vienai
uzņēmējorganizācijai) no dažādām valstīm.

! Partnerorganizācijām ir jābūt akreditētām uz tās EBD aktivitātes
sākuma datumu, kurā attiecīgā organizācija ir iesaistīta.
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Stratēģiskie EBD projekti - iesniegšana



Pieteikuma forma – atsevišķa šim projektu veidam, būs drīzumā

Jautājumi – saistīti ar stratēģisko mērķi, mazāk par praktisko
jautājumu aprakstu

- Why do you want to carry out this project? What issues, needs and
challenge(s) are you seeking to address? What are its long and short
term aims and how do they link to the objectives of the Erasmus+
Programme?
- Please describe how you plan to use EVS in a strategic way to better
reach the above aims.
- How does the strategic use of EVS fit in with the work of your
organisation?
- How does your organisation’s experience with EVS or volunteering
contribute to the success of the project?
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Stratēģiskie EBD projekti - iesniegšana



Papildlauki – papildu pasākumu apraksts
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Stratēģiskie EBD projekti - vērtēšana
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Kritērijs EBD Stratēģiskie EBD

Projekta atbilstība mērķiem un 
prioritātēm

30 punkti 35 punkti

Projekta izstrādes un 
īstenošanas kvalitāte 

40 punkti 30 punkti

Ietekme un rezultāta izplatīšana 30 punkti 35 punkti

Min 60 punkti vai 1/2 no katra kritērija



Aktivitātes:

⁻ Ja ir zināmi brīvprātīgie/partneri/valsts – aktivitāšu (G1) sadaļu 
aizpilda tāpat kā parastā EBD projektā;

⁻ Ja nav zināmi brīvprātīgie/partneri/valsts – aktivitāšu (G1) 
sadaļu pilda, norādot tikai brīvprātīgo skaitu. Izmaksas tiks 
rēķinātas saskaņā ar vidējo kategorijas likmi uz brīvprātīgo; 

⁻ Gala atskaitē izmaksas tiks rēķinātas pēc faktiskā dienu 
skaita/attāluma u.c.;

⁻ Svarīgs ir brīvprātīgo skaits!

15

Stratēģiskie EBD projekti - aktivitātes



Stratēģiskie EBD projekti - budžets
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Ceļa izmaksas

Organizatoriskais atbalsts

Individuālais atbalsts

Atbalsts valodas apmācībai 

Ārkārtas izmaksas

Atbalsts dalībniekiem ar īpašām vajadzībām

Papildu aktivitātes
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Stratēģiskie EBD projekti – budžets papildu 
aktivitātēm

Tiešās izmaksas – līdz 80% no attiecināmajām pasākuma 
izmaksām
Netiešās izmaksas – līdz 7% no attiecināmajām tiešajām projekta 
izmaksām (paredzētas administratīvajām izmaksām)

! Jāpamato ar finanšu dokumentiem !



Paldies par uzmanību

Jautājumi?

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

www.jaunatne.gov.lv

mailto:maija.kolberga@jaunatne.gov.lv

