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PRAKSE UN
DARBS

Prakses un darba aktivitātes mērķis ir
nodrošināt 18 līdz 30 gadus veciem jauniešiem

iespēju gūt praktisku pieredzi organizācijā,
popularizējot solidaritāti kā vērtību, palīdzot
risināt sabiedrībai aktuālus izaicinājumus,

sniedzot ieguldījumu vietējā kopienā un
uzlabojot savas kompetences, tādējādi

sekmējot nodarbinātību un iekļaušanos darba
tirgū. 

Ņemot vērā, ka Latvijā nav izstrādāta likumdošana
apmaksātas prakses veikšanai, šobrīd Latvijā iespējams
veikt tikai Darba aktivitāti. 

PROJEKTA POSMI 
1. Dalībnieku atlase un
sagatavošana (IPV) 
2. Darba un citu atbilstošu
mobilitātes aktivitāšu
īstenošana 
3. Turpinājuma aktivitātes



IEGUVUMI UN IETEKME
Prakse un darbs

JAUNIETIS ORGANIZĀCIJA 

SABIEDRĪBA 

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

Sekmēta nodarbinātība un iekļaušanās darba tirgū 
Veicināta iniciatīva un uzņēmīgums 

Veicināta kapacitāte darboties Eiropas līmenī 
Iegūta inovatīva vai uzlabota pieeja darbā ar mērķa grupām 

Sekmēta mūsdienīgāka, dinamiskākā un profesionālāka
vide organizācijā 

Iespēja attīstīt jauniešu profesionālās kompetences
atbilstošas tirgus prasībām 

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



DARBA AKTIVITĀTES PIEMĒRS 

Labdarības organizācija "SOS" Rīgā palīdz grūtībās
nonākušām ģimenēm, bērniem un vientuļiem cilvēkiem.

Pāvels no Krakovas ir aktīvs 22 gadus vecs jaunietis,
kas savā brīvajā laikā  darbojas jauniešu nevalstiskajā

organizācijā.   

Lai paaugstinātu savas profesionālās kompetences
starptautiskajā līmenī Pāvels devās uz organizāciju

"SOS" un strādājā organizācijā 6 mēnešus, kuru laikā
jaunietis īstenoja sociālās kampaņās, palīdzēja

organizācijai ieviest prasmju un iemaņu darbnīcas
jauniešiem un iesaistījās jaunu sociālo projektu

attīstīšanā. 

NO  PROGRAMMAS
SAŅEMTAIS FINANSĒJUMS

Ceļa izmaksas  
275 euro 

Organizatoriskais
atbalsts  

1485 euro 
Kabatas nauda 

720 euro 
 

Kopā: 2480 euro  



DARBA AKTIVITĀTES PIEMĒRS 

Virtuļu uzņēmums "Saldumiņš" Liepājā ražo
virtuļus, tirgojot tos savā kafejnīcā, kā arī

nodrošinot virtuļu piegādi uz vietējiem
veikaliem. Jānis un Mārtiņš  ir  18 gadus veci jaunieši

ar 9. klašu vispārējo izglītību no Bernātiem.
Abi jaunieši nāk no sociālā riska ģimenēm

un atrodas sociālā dienesta uzraudzībā. 

Lai veicinātu abu jauniešu sociālo un
profesionālo komptenču attīstību un

iesaistītu jauniešus darba tirgū uzņēmums 9
mēnešus nodrošina jauniešiem darbu savā

uzņēmumā. Jānim interesē kulinārija un viņš
strādā pie virtuļu cepšanas, savukārt

Mārtiņam padodas komunikācija ar cilvēkiem
un viņš strādā kafejnīcā. 

NO  PROGRAMMAS SAŅEMTAIS
FINANSĒJUMS

Ceļa izmaksas - 40 euro 
Organizatoriskais atbalsts - 

3780 euro 
Atbalsts dalībniekiem ar
ierobežotām iespējām -  

3780 euro 
Kabatas nauda - 1440 euro 

Kopā:  9040 euro



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

01.01.2019. - 31.05.2019.

3 – 12 mēneši, neskaitot ceļā pavadītās dienas

6 – 24 mēneši

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

Vismaz viena organizācija, kura ir ieguvusi
Kvalitātes zīmi un reģistrēta tajā valstī, kuras
Nacionālajā aģentūrā tiks iesniegts projekta
pieteikums

 
Projekta norises valsts vai dalībnieka izcelsmes valsts ir tā pati, kurā tiek iesniegts projekts 
Dalībnieki veic pilnu laika darbu un attiecības ar darba devēju nosaka darba līgums 
Darbinieki tiek atalgoti atbilstoši nacionālai likumdošanai, ievērojot minimālās algas nosacījumus 
Dalībieks Darba projektā var piedalīties tikai vienu reizi. 

DALĪBNIEKI

VIETA

PROJEKTA UZSĀKŠANA

CITI KRITĒRIJI

PROJEKTA ILGUMS

AKTIVITĀTES ILGUMS

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
Darbs

PROJEKTA IESNIEGŠANA 
16.10.2018



WWW . AUGUSTA&CO .COM

BUDŽETS

 ORGANIZATORISKAIS ATBALSTS :  

CEĻA IZMAKSAS  - 

KABATAS NAUDA DALĪBNIEKAM PERSONĪGIEM IZDEVUMIEM -  

ATBALSTS VALODAS APMĀCĪBA - 

ATBALSTS DALĪBNIEKU AR IEROBEŽOTĀM IESPĒJĀM IEKĻAUŠANAI -

1) Projekta vadības izmaksas, kas saistītas ar projekta koordinēšanu, komunikācijas un administratīvās izmaksas -
vienotā likme 225 euro par dalībnieku (maks. 4500 euro projektā) 
2) Aktivitātes izmaksas, kas saistītas ar dalībnieku sagatavošanu, monitorēšanu un atbalstu, mācīšanās rezultātu
atzīšanu, neskaitot iztikas izmaksas – 7 euro dalībniekam dienā (IPV gadījumā dalībnieku iztikas izmaksas – 13 euro
dalībniekam dienā)

Prakse un darbs
attiecinātas izmaksas, sākot no 10 km distances (20 euro), kas tiek noteikta, izmantojot EK
distances kalkulatoru 

4 euro dienā dalībniekam (ne vairāk par 180 dienām) 

150 euro dalībniekam, to valodu apguvei, ko nevar apgūt
Tiešsaistes lingvistiskā atbalsta rīkā.  

Izmaksas, kas saistītas ar papildus dalībnieka sagatavošanu, monitorēšanu un atbalstu, mācīšanās rezultātu
atzīšanu atbildoši dalībnieka profilam, neskaitot iztikas izmaksas – 7 euro dalībniekam dienā 

Darbs

ĀRKĀRTAS IZMAKSAS - Vīza, uzturēšanās atļauja, vakcinācija, medicīniskās izziņas ( 100% apmērā) 
Atbalsts dalībniekiem ar ierobežotām iespējām, ko nesedz neviena cita budžeta
pozīcija ( 100% apmērā) 
Papildu pasākumu izmaksas 10% apmērā no kopējā pieprasītā budžeta



KVALITĀTES ZĪME 

Darbs

Lai īstenotu Eiropas Solidaritātes korpusa Darba aktivitāti, organizācijām jāsaņem
Kvalitātes zīme

Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt jebkura juridiskā persona

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

Aģentūra pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai izskata, dodas vizītē pie
organizācijas un piešķir Kvalitātes zīmi 6 nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas 



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


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.  
 PROJEKTA POSMI 

1. Sagatavošana 
2. Aktivitāšu īstenošana 
3. Turpinājuma aktivitātes



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



AKTIVITĀTES
Brīvprātīgā darba projekti

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PROJEKTI 

GRUPU BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS AUGSTAS PRIORITĀTES
JOMĀS 

Individuālais brīvprātīgo darbs 
Grupu brīvprātīgais darbs 

Iepriekšējās plānošanas vizīte (IPV) 
Papildu pasākumi 

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

Grupu brīvprātīgais darbs 
Iepriekšējās plānošanas vizīte (IPV) 

Papildu pasākumi 



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

01.01.2019. - 31.05.2019.

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 
16.10.2018

Brīvprātīgā darba projekti



Aktivitāšu izmaksas 
Aktivitātēm, mentoringam, dzīvošanai – 20 EUR/dienā 
Iepriekšējās plānošanas vizītei – 13 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



SOLIDARITĀTES
PROJEKTI

Solidaritātes projekti ir jauniešu iniciēti,
izstrādāti un īstenoti 2 līdz 12 mēnešus
ilgi projekti, kas: 

palīdz risināt vietējai sabiedrībai aktuālus
izaicinājumus

dod iespēju 18 līdz 30 gadus veciem jauniešiem,
t.sk. jauniešiem ar ierobežotām iespējām uzlabot
savas kompetences

aktualizē Eiropas vērtības vietējā sabiedrībā

PROJEKTA POSMI 
1. Sagatavošana 
2. Aktivitāšu īstenošana 
3. Turpinājuma aktivitātes

ir balstīti uz neformālās izglītības principiem



Vismaz 5 jauniešu grupa 
18 - 30 gadi 
Visi legāli uzturas vienā un tajā pašā valstī 
Reģistrēti Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē

01.01.2019. - 31.05.2019.

2 - 12 mēneši

Pieteikums jāiesniedz Latvijas Nacionālajā
aģentūrā (LV02) 
Projekts jāīsteno Latvijā

Viens pārstāvis no jauniešu grupas 
vai 
visas jauniešu grupas vārdā jebkura publiska vai
privāta organizācija (NVO, uzņēmums,
pašvaldība, izglītības iestāde) 

DALĪBNIEKI

VIETA

PROJEKTA UZSĀKŠANA

PROJEKTA ILGUMS

PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
Solidaritātes projekti

Līguma slēgšanai ir jāpiesaista organizācija 



IEGUVUMI UN IETEKME
Solidaritātes projekti

JAUNIEŠI - PROJEKTA ĪSTENOTĀJI VIETĒJĀ SABIEDRĪBA 

Iniciatīvas un uzņēmējdarbības veicināšana 
Atbildības uzņemšanās 

Paaugstināts pašvērtējums 
Patstāvīgas darbības veicināšana 

Pirmie soļi pašnodarbinātībā 
Daudzveidīgu kompetenču apguve/pilnveide

Sociālās iekļaušanas veicināšana 
Demokrātiskās līdzdalības sekmēšana 

Sociālo pārmaiņu apzināšanās 
Sabiedrības iesaistes veicināšana 

 
 



WWW . AUGUSTA&CO .COM

BUDŽETS
Solidaritātes projekti

PROJEKTA VADĪBAS
IZMAKSAS

ATBALSTA PERSONAS
IZMAKSAS

ĀRKĀRTAS IZMAKSAS

Ar projekta vadību un aktivitāšu
īstenošanu saistītas izmaksas
visos projekta posmos 
 
VIENĪBAS IZMAKSU LIKME 
Latvijā - 500 EUR/mēnesī

Ar atbalsta personas iesaisti
saistītas izmaksas 
 
VIENĪBAS IZMAKSU LIKME 
Latvijā - 74 EUR/dienā 
Ne vairāk kā 12 dienas projekta
laikā 
 
SVARĪGI! Izmaksām jābūt
pamatotām pieteikumā 
 

Ar jauniešu ar ierobežotām
iespējām iesaistīšanu saistītas
izmaksas 
 
FAKTISKĀS IZMAKSAS 
 
SVARĪGI! Izmaksām jābūt
pamatotām pieteikumā 



PROJEKTA ĪSTENOŠANA
Solidaritātes projekti

AKTIVITĀŠU ĪSTENOŠANA

REDZAMĪBA, REZULTĀTU
IZPLATĪŠANA

ORGANIZĀCIJA  
Var iesniegt projektu jauniešu grupas vārdā 
Atbalsta sniegšana administratīvu uzdevumu īstenošanā 
Var sniegt atbalstu mācīšanās rezultātu izvērtēšanas un
atzīšanas procesā (Youthpass) 
Neīsteno projekta aktivitātes jauniešu vietā 
 
 
ATBALSTA PERSONA 
Atbalsta sniegšana atkarībā no jauniešu vajadzībām 
Var sniegt atbalstu mācīšanās rezultātu izvērtēšanas un
atzīšanās procesā (Youthpass) 
Neiesaistās aktivitāšu īstenošanā 
Nav projekta līderis, konsultants, grupas dalībnieks vai
likumiskais pārstāvis

IZVĒRTĒŠANA

ATBALSTS
Jauniešu grupa patstāvīgi nosaka metodes 
Sabalansēts uzdevumu un atbildības sadalījums grupas
dalībnieku starpā 
Visu dalībnieku iesaistīšana 
Laika un aktivitāšu plāns mērķa sasniegšanai 
Strukturētas aktivitātes

Projekta un Eiropas Solidaritātes korpusa popularizēšana 
Projektam jāparedz ilgtermiņa ietekme 
Rezultātu izplatīšana vērsta uz konkrētu mērķa grupu

Kopīgi izvērtē, vai tika sasniegts mērķis, uzdevumi, sākotnējās
ieceres u.tml.



EIROPAS SOLIDARITĀTES
KORPUSA PROJEKTA PIETEIKUMA
SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA

Jauniešu
reģistrēšanās

Eiropas Solidaritātes
korpusa datubāzē

Kvalitātes zīme -
attiecas uz

Brīvprātīgā darba
projektiem un Darba

un prakses projektiem 

Projekta pieteikuma
sagatavošana un

iesniegšana
tiešsaistē  

Projektu
iesniegšanas

termiņš  
16.10.2018. 

 plkst. 13:00 (pēc
Rīgas laika) 



SAZIŅA AR AĢENTŪRU

Juta Reķele 
juta. rekele@jaunatne.gov.lv 
(+371) 67358062

www.jaunatne.gov.lv

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

Madara Ērgle 
madara.ergle@jaunatne.gov.lv 
(+371) 67358064

DARBS UN PRAKSE
BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA

PROJEKTI
SOLIDARITĀTES

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


