
BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS
PLAŠĀKAS IESPĒJAS 

PAŠVALDĪBĀM UN ORGANIZĀCIJĀM

Brīvprātīgā darba projektu mērķis ir popularizēt 
solidaritāti kā vērtību, palīdzēt risināt vietējai 
sabiedrībai aktuālus izaicinājumus un uzlabot 
brīvprātīgā kompetences, īstenojot regulāras 
un strukturētas pilna laika (30-38 h/nedēļā) 
brīvprātīgā darba aktivitātes.

TĀ IR IESPĒJA UZŅEMT ĀRVALSTU 
UN LATVIJAS JAUNIEŠUS – 
BRĪVPRĀTĪGOS (INDIVIDUĀLI VAI 
GRUPĀS) VAI NOSŪTĪT LATVIJAS 
JAUNIEŠUS BRĪVPRĀTĪGAJĀ 
DARBĀ UZ ĀRVALSTĪM.

PROGRAMMA ĻAUJ:

Risināt vietējai sabiedrībai aktuālus 
izaicinājumus

Popularizēt Eiropas vērtības vietējā 
sabiedrībā. Veicināt sabiedrības 
izpratni par sociālo un kultūru 
daudzveidību

Piekļūt datubāzei, kurā reģistrējušies 
vairāk nekā 170 000 aktīvu jauniešu

Celt organizācijas kapacitāti vietējā 
un starptautiskā līmenī, piesaistot 
papildu cilvēkresursus

Iegūt starptautiskus partnerus un 
atpazīstamību starptautiskā līmenī 

KĀ VEIDOJAS PROJEKTA BUDŽETS?

 CEĻA IZMAKSAS – finansējums ceļa izmaksu uz aktivitāti un atpakaļ segšanai (saskaņā ar Eiropas Komisijas 
izveidotā attāluma kalkulatorā noteikto attāluma distances likmi). 

 ORGANIZATORISKAIS ATBALSTS  
Projekta vadības izmaksas – 225 eiro/dalībniekam/projektā.  
Aktivitātes izmaksas – 20 eiro/dalībniekam/dienā (Latvijā). 

 KABATAS NAUDA – finansējums 4 eiro/ dalībniekam /dienā (Latvijā). 

 ATBALSTS DALĪBNIEKU AR IEROBEŽOTĀM IESPĒJĀM IEKĻAUŠANAI – 7 eiro/dalībniekam/dienā (Latvijā). 

 ATBALSTS VALODAS APGŪŠANAI –150 eiro/ārvalstu dalībniekam/projektā. Finansējums to valodu apguvei, 
kuras nevar apgūt Tiešsaistes lingvistiskā atbalsta rīkā.

 ĀRKĀRTAS IZMAKSAS – nav noteiktas ar Eiropas Komisijas vienoto likmi un projekta īstenotājiem jāaprēķina 
pašiem, projekta pieteikumā pamatojot to nepieciešamību un saskaņā ar programmas vadlīnijās noteikto.

 PAPILDU PASĀKUMU IZMAKSAS – nav noteiktas ar Eiropas Komisijas vienoto likmi un projekta īstenotājiem 
jāaprēķina pašiem, projekta pieteikumā pamatojot to nepieciešamību. 

KĀ PIETEIKTIES?
Noskaidrojiet nosacījumus, izlasot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vadlīnijas 
 www.jaunatne.gov.lv.

Piesakieties Kvalitātes zīmei ej.uz/kvalitateszime. 

Sagatavojiet projekta pieteikumu un iesniedziet to tiešsaistē webgate.ec.europa.eu/web-esc.

Atlasiet savam projektam atbilstošākos jauniešus Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē 
 http://europa.eu/youth/solidarity_lv.

Saņemiet finansējumu un īstenojiet projektu!

1.

3.

2.

5.

4.

Par programmu  
“Eiropas Solidaritātes korpuss”
Eiropas Savienības programmas mērķis ir veicināt solidaritāti, 
iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 
30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai 
aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, 
sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Uzlabot personiskās, sociālās un 
profesionālās kompetences

Saņemt finansiālu atbalstu brīvprātīgā 
iesaistīšanai, mācībām un aktivitātēm

Jebkurai Latvijā reģistrētai juridiskai personai (nevalstiskai 
organizācijai, uzņēmumam, pašvaldībai un tās 
iestādei, valsts vai izglītības iestādei u.c.), kurai piešķirta 
KVALITĀTES ZĪME

KATRU GADU LATVIJĀ IR 
PIEEJAMS VAIRĀK NEKĀ  
1 000 000 EIRO BRĪVPRĀTĪGĀ 
DARBA PROJEKTU ATBALSTAM

€

€ €

Plašāka informācija:
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Talr: 67358065
E-pasts: info@jaunatne.gov.lv

 /jaunatne
 /JSPA_Latvia

www.jaunatne.gov.lv

http://www.jaunatne.gov.lv 
http://ej.uz/kvalitateszime
http://webgate.ec.europa.eu/web-esc
https://webgate.ec.europa.eu/cas 
http://europa.eu/youth/solidarity_lv  


Projekts  “Mājas” Projekts  “Choose Yourself”

Projekts  “European Bridge in our Mind”
Projekts  “Ready, steady, go!”

PROJEKTU ĪSTENOTĀJU PIEREDZE

Projekta 
norises vieta:

Iesaistītās 
valstis: 

Brīvprātīgo skaits: Aktivitātes 
ilgums:

Projekta mērķis: 

Gulbene, 
Latvija

Austrija, 
Latvija

1 dalībnieks 9 mēneši izveidot atbalstošu vidi konkrēta, jau 
izvēlēta, brīvprātīgā jaunieša personiskajai 

un profesionālajai izaugsmei, dodot 
iespēju piedalīties un pašam organizēt 

dažāda veida aktivitātes, kā arī tajā pašā 
laikā popularizēt brīvprātīgā darba ideju 

vietējo iedzīvotāju vidū.

Projekta 
norises vieta:

Iesaistītās 
valstis: 

Brīvprātīgo skaits: Aktivitātes 
ilgums:

Projekta mērķis: 

Staļģene, 
Latvija

Latvija, 
Polija, Itālija, 

Rumānija, 
Portugāle, 
Bulgārija, 
Slovēnija, 

Spānija

20 dalībnieki 2 nedēļas veidot izpratni par jauniešu dzīvesveidu 
daudzveidību Eiropā, vienlaikus veicinot 
savstarpēju pieņemšanu un uzticēšanos, 
kā arī, apzinoties dažādu Eiropas valstu 
jauniešu kopīgās intereses un mērķus, 

veicināt jauniešu solidaritāti un savstarpējā 
atbalsta iespējas.

Projekta 
norises vieta:

Iesaistītās 
valstis: 

Brīvprātīgo skaits: Aktivitātes 
ilgums:

Projekta mērķis: 

Tbilisi, 
Gruzija

Gruzija, Latvija 2 dalībnieki  12 mēneši izmantojot neformālās izglītības metodes, 
veicināt sadarbību, iecietību un jauniešu 

informētību par Eiropas Savienības 
sniegtajām iespējām un attīstīt brīvprātīgo 

jauniešu prasmes un kompetences.

Projekta 
norises vieta:

Iesaistītās 
valstis: 

Brīvprātīgo skaits: Aktivitātes 
ilgums:

Projekta mērķis: 

Gruzija Gruzija, Latvija 12 dalībnieki 
(no kuriem 5 ar 

ierobežotām 
iespējām*)

 2 mēneši atbalstīt Eiropas jauniešus, lai veicinātu 
neformālās izglītības pasākumus un radītu 

iniciatīvas jauniešiem un bērniem no 
Rustavi pilsētas.

“Projekts sasniedza 99 % izdošanās līmeni – projekta dalībnieki atzina, ka šis projekts 
bija dzīvi mainoša pieredze vai arī vasaras lielākais piedzīvojums. Lielākajai daļai 
dalībnieku šis bija pirmais starptautiskais projekts, tomēr visi atzina, ka tas nebūs 
pēdējais. Mazpulcēni un Mazpulku vietējie brīvprātīgie mijiedarbojās ar projekta “Mājas” 
jauniešiem vasaras nometnē veselu nedēļu, pēc kuras atzina, ka Latvijas Mazpulku 
pasākumos noteikti ir jāturpina aicināt brīvprātīgie no ārzemēm, jo tas ļauj praktizēt 
angļu valodu, iepazīt citas kultūras un attieksmes!” 

Elīna Jogure, biedrības “Latvijas Mazpulki” mediju un brīvprātīgo koordinatore

“Pavadīto gadu brīvprātīgajā darbā Gruzijā (Tbilisi) uzskatu par līdz šim nozīmīgāko 
notikumu savā dzīvē. Tur pieredzētais man devis drosmi sekot savai sirds balsij un 
padarījis manu dzīvi daudz jēgpilnāku. Tāpēc arī likumsakarīgi pēc atgriešanās esmu 
nodibinājusi pati savu organizāciju “Do More, Be More”, un šobrīd jau koordinējam savu 
pirmo brīvprātīgā darba projektu tepat Latvijā, uzņemot Siguldas jauniešu centrā divus 
brīvprātīgos,” 

Anda Upeniece, brīvprātīgā

“Projektā uz Gruziju devās 12 jaunieši kopā ar atbalstošo personu, kuras mērķis bija 
palīdzēt visiem iekārtoties, pārliecināties, ka gan organizācija, gan jaunieši labi jūtas 
projektā un ir gatavi patstāvīgi to turpināt atlikušos divus mēnešus. Projekta laikā jaunieši 
paši viens otru atbalstīja un palīdzēja tiem, kuriem ir grūtāk pieņemt pārmaiņas. Visi 
jaunieši uzlaboja savas svešvalodu zināšanas. Ļoti vērtīga un nozīmīga bija arī atbalsta 
personas palīdzība,” 

Linda Ulāne, biedrības “Radi Vidi Pats” projektu koordinatore

“Pēc brīvprātīgā darba projekta noslēguma man ir viegli sazināties ar svešiniekiem. 
Brīvprātīgais darbs man ļoti palīdzēja iegūt jaunus draugus visā Eiropā. Ir arī praktiski 
ieguvumi, piemēram, varu ceļot uz citām valstīm un satikt savus draugus, kuri mani pat 
izmitina bez maksas. Liels ieguvums ir jaunas svešvalodas – latviešu valodas – apgūšana. 
Esmu laimīgs, ka tagad varu komunicēt ar cilvēkiem Latvijā, kuri neprot ne vācu, ne angļu 
valodu. Iemācījos arī, kā strādāt ar bērniem. Lai gan man bija iepriekšējā pieredze kā 
jauniešu futbola trenerim, Latvijā bija citādāk – bērni bija jaunāki un sākumā bija valodas 
barjera,” 

Florians Oberhammers, brīvprātīgais no Austrijas

* Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir pieejama ikvienam. Arī jauniešiem ar invaliditāti, mācīšanās grūtībām, ekonomiskajiem, kultūras, 
sociālajiem vai ģeogrāfiskajiem šķēršļiem u.c. 


