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Kas ir Eiropas Brīvprātīgais darbs (EBD)?

EBD tā ir iespēja JEBKURAM 17-30 gadus veciem
jaunietim, neatkarīgi no izglītības, pieredzes, reliģiskas
pārliecības, doties uz ārvalstīm un veikt sabiedrībai
noderīgu darbu kādā organizācijā no 2 nedēļām līdz 12
mēnešiem, apgūstot jaunas prasmes un pieredzi.

EBD tā ir iespēja organizācijām uzņemt šo ārvalstu
jauniešus (brīvprātīgos) savā organizācijā un saņemt ES
finansējumu brīvprātīgā darba projekta īstenošanai vai
nosūtīt Latvijas jauniešus brīvprātīgajā darbā uz
ārvalstīm.
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Kāpēc to darīt?
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Kas un ko finansē?

• Ceļa izmaksas 

• Individuālais atbalsts (kabatas nauda)

• Organizatoriskais atbalsts
• Atbalsts valodas apmācībai
• Atbalsts dalībniekiem ar īpašajām 

vajadzībām
• Ārkārtas izmaksas
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Finansējums EBD projektiem pa gadiem
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Kas jādara?

• Jāreģistrējas Dalībnieku portālā (jāiegūst PIC kods)

• Jāsaņem akreditācija dalībai EBD projektos

• Jāatrod partneri

• Jāsagatavo projekts

• Jāiesniedz aģentūrā 3x gadā

• Jāsaņem apstiprinājums un JĀĪSTENO!

• Jāiesniedz gala atskaite
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Kādi ira akreditāciju veidi?

• Koordinējošā organizācija
Iesniedz projektu, atbild par projekta finansiālo un administratīvo
projekta norisi, 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 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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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

Tiekamies vizītē!

9



Akreditēto organizāciju datu bāze

Visas EDB akreditētās organizācijas atrodamas datu 
bāzē: http://europa.eu/youth/evs_database_en
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Akreditētas organizācijas Latvijā



Paldies par uzmanību

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

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

www.jaunatne.gov.lv

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

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

