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Kas ir Eiropas Brīvprātīgais darbs (EBD)? 

Eiropas Brīvprātīgais darbs ir Eiropas 
Savienības programmas «Erasmus +» 

mobilitātes aktivitāte, kuras mērķis ir sniegt 
labumu brīvprātīgajam, organizācijai un 

sabiedrībai, brīvprātīgā aktivitātēs izmantojot 
neformālās izglītības principus un metodes, 

kā arī starpkultūru mācīšanos. 
 

Eiropas Brīvprātīgais darbs =  izaicinājums  + 
personiskā izaugsme + dzīves pieredze + citas 

valsts kultūras iepazīšana + devums sabiedrībai  
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 - Brīvprātīgais  
 - Organizācija 
 - Sabiedrība  
 
Balstīts uz neformālās izglītības principiem 
Starpkultūru dimensija 
 

 !!! 
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Kas ir EBD jaunietim? 

EBD ir iespēja jauniešiem doties uz ārvalstīm un 
veikt sabiedrībai noderīgu darbu kādā 

organizācijā, apgūstot jaunas prasmes un 
pieredzi. 

 

EBD aktivitātē var iesaistīties JEBKURŠ jaunietis vecumā 
no 17 līdz 30, neatkarīgi no izglītības, pieredzes, reliģiskas 
pārliecības u.c. 
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Ko brīvprātīgais darbs dod jaunietim? 

• Jaunas zināšanas un darba pieredze sev interesējošā jomā, t.i. 
uzlabotas jauniešu kompetences un prasmes (t.sk. jauniešu ar 
ierobežotām iespējām)  

• Sevis izzināšana un iepazīšana/pārbaudīšana (neformālās un 
ikdienas mācīšanās) 

• Paplašināts redzesloks 

• Citas valsts cilvēku un kultūras iepazīšana  (starpkultūru 
izglītība) 

• Svešvalodu apgūšana  

• Gandarījums par paveikto un jaunas iespējas savā valstī 
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Kas ir EBD organizācijām? 

EBD tā ir iespēja organizācijām nosūtīt  Latvijas 
jauniešus brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm vai 
uzņemt ārvalstu jauniešus (brīvprātīgos) savā 

organizācijā.   

 
 EBD aktivitāti jaunietis var veikt 2 līdz 12 mēnešus. Ja 
brīvprātīgais darbs notiek grupā (10 cilvēki) vai to veic 
jaunietis ar ierobežotām iespējām, tad aktivitāte var ilgt no 

2 nedēļām līdz 12 mēnešiem. 
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Ko EBD dod organizācijai? 

• Atbalsts ikdienas darbos, aktivitāšu rīkošanā  

• Dažādota jauniešu/bērnu ikdiena 

• Jaunas idejas, metodes un pieredze organizācijas 
aktivitātēm 

• Citas kultūras un valodas iepazīšana 

• Svešvalodas apguve 

• Jauni starptautiski partneri 

• Plašāka atpazīstamība 

• Finansējums aktivitāšu īstenošanai 
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Brīvprātīgo skaits Latvijā 15.02.2016. 
(89) 
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Vispārēja informācija 

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.  

–Citas pasaules valstis (projekts jāiesniedz centralizēti 
Briselē)  
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Vispārēja informācija 

 EBD projekta īstenošanā var iesaistīties:  

• bezpeļņas vai nevalstiskās organizācijas (piemēram, 
nodibinājumi, biedrības) 

• valsts/pašvaldību iestādes (piemēram, skolas, 
pirmsskolas iestādes, jauniešu centri, bibliotēkas, 
kultūras centri, sociālie centri, pansionāti) 

• Pašvaldības 

 Pirms iesniegt projektu, organizācijai ir jāsaņem 
akreditācijas statuss 
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Akreditāciju veidi  
 
 

• Koordinējošā organizācija  
Kopā ar citām iesaistītajām pusēm sagatavo un iesniedz projektu, nes 
projekta finansiālo un administratīvo atbildību, iesniedz atskaites.  

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

• Nosūtītājorganizācija 
Palīdz jaunietim atrast viņam piemērotu uzņēmējorganizāciju. Nodrošina 
pirmsaizbraukšanas sagatavošanu. Uztur kontaktu visa projekta laikā, palīdz 
re-integrēties atgriežoties no projekta.   
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Kā iegūt akreditāciju?  

• Iepazīsties ar sekojošiem dokumentiem:  

 - Erasmus+ programmas vadlīnijas 

 - EBD akreditācijas vadlīnijas 

 - EBD harta  

  

• Tiešsaistē aizpildi akreditācijas pieteikuma veidlapu 

• Ja vēlies pretendēt uz uzņēmējorganizācijas statusu pievieno arī 
brīvprātīgā nedēļas laika plānu.   

• Akreditācijas pieteikumu var iesniegt jebkurā laikā.  

 

Dokumenti un pieteikuma veidlapa pieejami Aģentūras mājas lapā 
(www.jaunatne.gov.lv) sadaļā: «Erasmus+»   -> «Eiropas Brīvprātīgais 
darbs»  -> «Dokumenti» 
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PIC kods 

• Pirms akreditācijas veidlapas aizpildīšanas organizācijai ir jābūt 
reģistrētai Dalībnieku portālā un jāiegūst PIC kods.  

•  Reģistrācija jāveic tikai vienu reizi un iegūtais PIC kods būs jāuzrāda 
visos turpmākajos projektu iesniegumos. 

• E-pastam ar kuru reģistrēsies portāla ir jāsakrīt ar pieteikumā norādītā 
likumiskā pārstāvja vai kontaktpersonas  e-pastu.  

 

PIC koda iegūšanas vadlīnijas pieejamas Aģentūras mājas lapā 
(www.jaunatne.gov.lv) sadaļā: «Erasmus+» -> «Eiropas Brīvprātīgais 
darbs»  -> «Dokumenti» 
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Ko ņemt vērā izpildot akreditācijas 
veidlapu?  

  

• Aizpildot akreditācijas pieteikumu centies atbildēt pēc iespējas 
konkrētāk un detalizētāk.  

• Pievērs uzmanību kā aizpildi sadaļu «Organizācijas apraksts». 

• Neaizmirsti pievienot likumiskā pārstāvja parakstītu deklarāciju.  

• Kad esi iesniedzis elektronisko akreditācijas pieteikumu par to paziņo 
aģentūrai nosūtot e-pastu (dita.kugeniece@jaunatne.gov.lv) 
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Kad veidlapa iesniegta...  

                                                                         

Pieteikuma iesniegšana                  Apstiprinājuma e-pasts  

 

no aģentūras                   Komunikācija ar aģentūru  
 

Vizīte                  Lēmums. 

 

Lēmums tiek izdots aptuveni 6 nedēļu laikā no akreditācijas 
pieteikuma iesniegšanas brīža.     

 

Akreditācijas noraidījuma gadījumā pieteikumu var iesniegt 
atkārtoti. 
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Akreditēto organizāciju datu bāze 

Visas EDB akreditētās organizācijas atrodamas datu bāzē:  
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en 
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Akreditētas organizācijas Latvijā 
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Plānošana un 
sagatavošana 

18.02.2016 

Izvērtēšana, 
turpinājuma pasākumi 

EBD 
aktivitātes 

Vispārēja informācija par EBD projektiem 



EBD kvalitātes kritēriji 
 
Mērķis                           Aktivitātes                            Rezultāts 
 

• Mērķis 

• Brīvprātīgā profils 

• Sagatavošana 

• Praktiskie jautājumi 

• Kvalitatīvs aktivitāšu plāns 

• Neformālā mācīšanās 

• Youthpass 

• Mentors 

• Rezultāts 

• Rezultātu izplatīšana/redzamības pasākumi 
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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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Aktivitātes  

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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Youthpass 

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

 

Kompetences = zināšanas + prasmes + attieksme 

 

 

 

Sertifikāts tiek noformēt un izsniegts projekta 
noslēgumā, atzīmējot iegūtās kompetences, bet TAS 
NAV CV pielikums 
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Youthpass 
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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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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) 
 80eur/mēnesī 1  brīvprātīgajam 
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EBD projektu finansējums 

Organizatoriskais atbalsts 
 550eur/mēnesī par 1 brīvprātīgo 
 

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 

18.02.2016 



Derīgi 

 - Video filmiņa par projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanu  

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/pieejami-video-ka-iegut-pic-kodu-un-
aizpildit-pieteikumu-veidlapas 

 

 - Rezultātu izplatīšanas platforma: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

 

 - Atvērto durvju dienas aģentūrā – katra mēneša pēdējā otrdiena  

 

 - Apmācības par mentoringu «Solis kopā», 9.-11.marts, viesu namā 
"Vecmuiža", Lielupes pagastā, Salacgrīvas novadā.  

    Pieteikšanās termiņš – 26. februāris! 
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Paldies par uzmanību! 
 



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

Dita Kuģeniece dita.kugeniece@jaunatne.gov.lv 67358061 

www.jaunatne.gov.lv 
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