
Ārvalstu brīvprātīgais – 
PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA 
tavai organizācijai!



Brīvprātīgais būs palīgs organizācijas 
aktivitāšu rīkošanā un citos ikdienas 
darbos,

viņš ienesīs organizācijas ikdienā 
jaunas idejas, pieredzi un metodes,

tā būs starpkultūru saskarsmes 
pieredze darbavietā un pilsētā, kas ļaus 
piesaistīt jaunus interesentus,

Tā ir iespēja organizācijām (no divām nedēļām līdz 12 mēnešiem) uzņemt ārvalstu brīvprātīgo 
(17 – 30 g.) savā organizācijā un saņemt ES finansējumu brīvprātīgā darba projekta īstenoša-
nai (par finansējumu vairāk 7.-8.lpp.)

Brīvprātīgo var uzņemt no ES dalībvalstīm, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Horvātijas, 
Bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas, Turcijas un ES programmas kaimņvalstīm - 
Austrumu partnerības valstīm, Vidusjūras valstīm, Rietumu Balkānu valstīm un citām. 

 Kas var uzņemt brīvprātīgos?
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Bezpeļņas organizācijas vai nevalstiskās 
organizācijas, sociāli atbildīgi uzņēmēji u.c., 
kas ir akreditēta* EBD uzņēmējorganizācija 
(par akreditāciju skat. 3. lpp.),

Valsts vai pašvaldību iestāde, kā arī pašvaldī-
ba, kas ir akreditēta EBD uzņēmējorganizācija. 

Ko organizācija iegūs? 
vietējie jaunieši un iedzīvotāji iepazīs 
brīvprātīgā pārstāvētās valsts kultūru, 
varēs izmantot iespēju komunicēt 
svešvalodā un pilnveidot to,

organizācija iegūs jaunus starptautis-
kus partnerus.

Viena no ES programmas „Erasmus+” mobilitātes 
iespējām ir Eiropas Brīvprātīgais darbs
Viena no ES programmas „Erasmus+” mobilitātes 
iespējām ir Eiropas Brīvprātīgais darbs 



Brīvprātīgais 
– 17 līdz 30 gadus vecs 
jaunietis, kas vēlas dzīvot 
un brīvprātīgi strādāt citā 
valstī, sākot no divām 
nedēļām līdz 12 mēnešiem 
(projektā var iesaistīt līdz 30 
brīvprātīgo). 

Projekta ideja – visu pušu kopīga 
vēlme īstenot projektu, jo iegūs katrs!

Kā top EBD projekts jeb EBD projekta sastāvdaļas 

Nacionālā aģentūra

brīvprātīgais

uzņēmējorganizācija*

nosūtītājorganizācija*
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Akreditēta nosūtītājorganizācija – organizācija brīvprātīgā valstī, kas 
nodrošinās brīvprātīgā sagatavošanu un sniegs tam nepieciešamo atbalstu.

*Akreditēta koordinējošā organizācija – 
Jebkurā EBD projektā nepieciešama koordinē-
jošā organizācija. Koordinējošās organizācijas 
pienākumus bieži veic uzņēmējorganizācija 
vai nosūtītājorganizācija. Tikai koordinējošā 
organizācija var iesniegt projektu Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūrā (JSPA)
(Latvijas Nacionālajā aģentūrā). Koordinējošā 
organizācija uzņemsies finansiālo un adminis-
tratīvo atbildību par visu projektu.  Ja 
koordinējošās organizācijas pienākumus grib 
veikt organizācija, kas konkrētajā projektā 
nebūs ne uzņēmējorganizācija, ne nosūtītājor-
ganizācija, tad projektā jābūt iesaistītiem 
vismaz diviem brīvprātīgajiem un no dažādām 
nosūtītājorganizācijām vai tiem jādarbojas 
vismaz divās dažādās uzņēmējorganizācijās.

Nacionālā aģentūra – aģentūra programmas 
dalībvalstī (Latvijā – JSPA), kas īsteno program-
mu 

"
Erasmus+" Latvijā – sniedz atbalstu 

projektu iesniedzējiem, izvērtē iesniegtos 
projektus, piešķir finansējumu, uzrauga 
programmas īstenošanu, organizē apmācības 
un neformālās izglītības atzīšanu.

Katram ir būtiska loma 
veiksmīga projekta 
īstenošanā.

*Iesniedzot projektu, ir  jābūt zināmai 
uzņēmējorganizācijai un nosūtītājorga-

nizācijai,kas ir piekritusi  piedalīties 
projektā, konkrēts brīvprātīgais var vēl 
nebūt zināms. Tomēr tad uzņēmējorga-

nizācijai jābūt pārliecinātai, ka līdz 
projekta sākumam nosūtītājorganizācija 

brīvprātīgo atradīs.

Akreditēta uzņēmējorganizācija – 
organizācija, kas vēlas uzņemt 
brīvprātīgo un sniegt tam iespēju 
darboties un sevi attīstīt.
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Organizācijai vispirms jāiepazīstas ar program-
mas 

"
Erasmus+" vadlīnijām (pieejamas 

www.jaunatne.gov.lv).

Organizācijai angļu valodā jāaizpilda un 
jāiesniedz JSPA akreditācijas pieteikums 
(veidlapa pieejama www.jaunatne.gov.lv ). Tajā 
jānorāda organizācijas motivācija un iespējas 
brīvprātīgā aktivitātēm organizācijā (uzņēmēj-
organizācijas statusa iegūšanas gadījumā). 
Organizācija var tikt akreditēta gan kā 
uzņēmējorganizācija, gan kā nosūtītājorga-
nizācija un koordinējošā organizācija vai arī 
tikai viena no tām. Organizācija akreditācijas 
pieteikumu var iesniegt jebkurā laikā.

Brīvprātīgais projekta aktivitāšu ietvaros var 
apmeklēt skolas un citas iestādes, kas nav 
akreditētas EBD organizācijas, tikai tad, kad 
veic prezentāciju par savu EBD projektu vai 
valsti un sevi identificē ar savu uzņēmējorga-
nizāciju. Pārējos gadījumos, kad cita 
organizācija vēlas, lai brīvprātīgais darbotos 
arī tās interesēs, tai ir jābūt akreditētai un 
iesaistītai konkrētā projekta tapšanā kā 
uzņēmējorganizācijai. 

Kam ir jāakreditējas? 

Kā notiek akreditācija? 
1. 

2. 
4. 

JSPA aptuveni mēneša laikā apmeklēs 
organizāciju (plānoto brīvprātīgā uzņemšanas 
vietu) un tiksies ar organizācijas pārstāvi, lai 
pārliecinātos, ka organizācijai ir izpratne par 
programmas 

"
Erasmus+" Eiropas Brīvprātīgā 

darba projektiem, neformālo izglītību un 
brīvprātīgā lomu tajā. Pēc sarunas būs 
iespējams precizēt iesniegto akreditācijas 
pieteikumu.

Pēc tikšanās JSPA nosūtīs organizācijai 
lēmumu par  akreditācijas piešķiršanu un 
publicēs akreditācijas pieteikumā ietverto 
informāciju akreditēto organizāciju 
datubāzē 
http://europa.eu/youth/evs_database. 

Jāņem vērā, ka projekta aktivitātes 
brīvprātīgais varēs veikt tikai organizācijā/

iestādē, kas ir akreditēta.  Brīvprātīgais 
projekta laikā nedrīkst darboties citā iestādē 

vai organizācijā, piemēram, skolā, kas nav 
akreditēta EBD organizācija un projektā nav 

iesaistīta kā uzņēmējorganizācija. Viena 
projekta ietvaros var tikt iesaistītas arī 

vairākas uzņēmējorganizācijas, ja brīvprātīgā 
veiktajām aktivitātēm šajās iestādēs ir 

kopīgs mērķis. Taču parasti brīvprātīgajam ir 
viena uzņēmējorganizācija. 3. 

Akreditācija nodrošina pieeju EBD un EBD minimālo kvalitātes 
standartu izpildi. Šie standarti ir noteikti EBD hartā (pieeja-

ma akreditācijas pieteikuma veidlapā).

     Ikvienai organizācijai, kas vēlas uzņemt vai nosūtīt 
brīvprātīgo, jāiziet akreditācijas process, kā rezultātā tā varēs 
saņemt uzņēmējorganizācijas un/vai nosūtītājorganizācijas un/vai 

koordinējošās organizācijas statusu, rakstīt projektu (aizpildīt 
projekta iesniegumu, kas atrodams www.jaunatne.gov.lv) nosūtīt 

vai uzņemt pie sevis brīvprātīgo(s). 
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Programmas 
"
Erasmus+" jaunatnes jomas 

viena no prioritātēm ir jauniešu ar 
ierobežotām iespējām iekļaušana, jo mērķis 
ir nodrošināt, ka programma ir pieejama 
visiem jauniešiem, tai skaitā jauniešiem ar 
ierobežotām iespējām.
Jaunieši ar ierobežotām iespējām ir tie 
jaunieši, kas ir neizdevīgākā situācijā vai 
apstākļos, salīdzinot ar saviem vienaudžiem, 
un tas var ierobežot šo jauniešu iespējas 
iesaistīties formālajā un neformālajā izglītībā, 
starptautiskās mobilitātes un līdzdalības 
pasākumos, sabiedriskajā darbībā un 
sociālajā integrācijā (piem., jaunieši ar 
zemiem ienākumiem, ilgstošie bezdarbnieki, 
jaunieši ar zemu kvalifikāciju vai zemām 
sekmēm skolā, jaunieši imigranti, jaunieši ar 
invaliditāti u.c.) (Plašāka informācija pieeja-
ma programmas „Erasmus+” vadlīnijās: 
www.jaunatne.gov.lv )

Ieteicams, ka brīvprātīgā izvēle notiek, 
pamatojoties uz brīvprātīgā interesēm un 
motivāciju iesaistīties tieši konkrētajā 
organizācijā. 
Nedrīkst ņemt vērā brīvprātīgā reliģisko 
piederību, seksuālo orientāciju, politisko 
viedokli u.c.

Nevar tikt prasīta brīvprātīgā iepriekšēja 
kvalifikācija, izglītības līmenis, kā arī kāda 
īpaša pieredze un svešvalodas zināšanas 
augstākas par pamatzināšanām. Īpaša 
pieredze un labākas svešvalodas zināšanas var 
tikt pieprasītas tikai, ja to attaisno projekta 
konteksts vai paredzamie pienākumi. 

Pēc organizācijas akreditācijas pieteikuma 
publicēšanas datubāzē  

http://europa.eu/youth/evs_database 

ar šo informāciju var iepazīties jebkurš, un potenciālie 
brīvprātīgie, izvēloties sev interesantāko organizāciju un 
iespējamo projektu, uz organizācijas norādīto elektroniskā 
pasta adresi nosūtīs savu CV un motivācijas vēstuli. 

Uzņēmējorganizācija, lasot potenciālo brīvprātīgo CV un 
motivācijas vēstules (ieteicams arī sarunājoties pa telefonu 
vai kā citādāk) un vēlams sadarbojoties ar katra izvēlētā 
brīvprātīgā nosūtītājorganizāciju, var izvēlēties tieši sev 
vispiemērotāko brīvprātīgo.

Pēc kādiem kritērijiem  brīvprātīgo drīkst atlasīt? 

Kā atrast brīvprātīgo un kurš kuru izvēlas? 

*Akreditēta koordinējošā organizācija – 
Jebkurā EBD projektā nepieciešama koordinē-
jošā organizācija. Koordinējošās organizācijas 
pienākumus bieži veic uzņēmējorganizācija 
vai nosūtītājorganizācija. Tikai koordinējošā 
organizācija var iesniegt projektu Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūrā (JSPA)
(Latvijas Nacionālajā aģentūrā). Koordinējošā 
organizācija uzņemsies finansiālo un adminis-
tratīvo atbildību par visu projektu.  Ja 
koordinējošās organizācijas pienākumus grib 
veikt organizācija, kas konkrētajā projektā 
nebūs ne uzņēmējorganizācija, ne nosūtītājor-
ganizācija, tad projektā jābūt iesaistītiem 
vismaz diviem brīvprātīgajiem un no dažādām 
nosūtītājorganizācijām vai tiem jādarbojas 
vismaz divās dažādās uzņēmējorganizācijās.

Programmas būtība ir sniegt iespēju ikvienam 
jaunietim iegūt jaunas zināšanas, prasmes un 

pieredzi, kā arī iepazīt citu valstu kultūru, 
izmantojot neformālās izglītības principus. 

Tādējādi tiek veicināta visu jauniešu iekļaušana 
darba tirgū un sabiedrībā neatkarīgi no viņu 

izglītības, sociālā stāvokļa vai kultūras vides. 

P.S. Projektā, iespējams, daudz aktīvāk darbosies 
tieši jaunietis, kurš nekad iepriekš nebūs bijis 

citā valstī un būs bez darba pieredzes. 



Uzņēmējorganizācijai ir jānodrošina brīvprātīgajam pilna 
laika darbs - no 30 līdz 38 stundām nedēļā (tās var būt arī 
brīvdienas), ieskaitot valodas apmācību un tikšanos ar 
mentoru (skaidrojums 6. lpp. sadaļā „Kas organizācijai 
jānodrošina?”)

Kādu darbu EBD brīvprātīgais VAR veikt?
Ļoti dažādu veidu un jomu, galvenais, lai 
brīvprātīgais darot varētu iemācīties ko 
jaunu.
Darba uzdevumiem jābūt dažādiem, lai 
brīvprātīgais var uzzināt par organizāciju un 
valsti pēc iespējas vairāk.
Brīvprātīgo uzdevumos jāiekļauj saskarsme 
ar vietējo sabiedrību.
Darāmos uzdevumus pirms projekta 
iesniegšanas aģentūrā iepriekš jāsaskaņo ar 
topošo brīvprātīgo (vai, ja brīvprātīgais nav 
zināms, ar nosūtītājorganizāciju).

Kādu darbu EBD brīvprātīgais DRĪKST 
un NEDRĪKST veikt?

Kādu darbu EBD brīvprātīgais 
NEDRĪKST veikt?

  Aizstāt algotu darbinieku pienākumus vai                                                     
aizstāt tos.
  Veikt pārlieku augstas atbildības darbu.
  Rutīnas darbi jāsamazina līdz minimumam.

Brīvprātīgajam darbam 
jābūt balstītam uz aktīvu 

mācīšanos, darot to, kas 
patīk un šķiet intere-
sants neatkarīgi no 

brīvprātīgā iepriekš 
iegūtās izglītības. 

Galvenais projektā ir nodrošināt, ka brīvprātīgais sniedz labumu vietējai 
sabiedrībai un apgūst jaunas prasmes, izmantojot neformālās izglītības 
principus un metodes*.

Nosacījumi, uzņemot brīvprātīgo 
no DIVĀM NEDĒĻĀM līdz 12 mēnešiem: 

* Ieteicamais EBD pasākuma laiks – vismaz seši mēneši, bet vislielāko ieguldījumu brīvprātīgā izaugsmē un organizācijas darbā sniedz brīvprātīgais deviņu līdz 12 mēnešu ilgā darbā.*Brīvprātīgo darba laikā paredzēt laiku paša brīvprātīgā iniciatīvām.

Daži padomi:

*Neformālās izglītības galvenais mērķis ir veicināt un atbalstīt jauniešu personības a�īstību. Tā ir 
jebkura ārpus formālās izglītības organizēta jauniešus izglītojoša darbība, kas papildina iegūtās 
zināšanas ar prasmēm, iemaņām un praktisku pieredzi.
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Jāuzņem vismaz 
10 brīvprātīgie, 
kas darbu veic grupā

projektā jābūt iesaistītiem 
brīvprātīgiem ar  ierobežotām iespējām.   un/vai

Nosacījumi, uzņemot BRĪVPRĀTĪGO no diviem 
līdz 12 mēnešiem – EBD pasākumiem jāsākas  
mēneša pirmo septiņu dienu laikā.



LV
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Kas organizācijai ir jānodrošina brīvprātīgajam?
Valodas apmācība brīvprātīgajam (projektā 
tiek piešķirts finansējums; plašāk 7.-8.lpp. 
sadaļā „Finansējums EBD projektiem”). 
Valodas apmācību var sniegt jebkurš 
cilvēks, kurš ir ieinteresēts brīvprātīgajam 
mācīt valodu. Netiek prasīta konkrēta 
izglītība vai pieredze.

Brīvprātīgais jāreģistrē apdrošināšanas 
plānā. Visi brīvprātīgie ir jāapdrošina. 
Apdrošināšanas izmaksas sedz Eiropas 
Komisija (EK). Projekta apstiprināšanas 
gadījumā JSPA informē koordinējošo 
organizāciju par paroli, kas nepieciešama, 
lai brīvprātīgo iekļautu apdrošināšanas 
plānā un saņemtu apdrošināšanu. 

Brīvprātīgā dalība JSPA organizētās 
apmācībās (izdevumus sedz JSPA). JSPA 
organizē Iebraukšanas apmācības, kurās 
jāpiedalās visiem nesen iebraukušajiem 
brīvprātīgajiem un viņu mentoriem. JSPA 
organizē arī Vidustermiņa izvērtēšanas 
tikšanos brīvprātīgajiem, kuru EBD pasāku-
ma ilgums ir vairāk par sešiem mēnešiem.

Mācīšanās veidu izvēlas organizācija, bet 
ļoti ieteicams jau pirms projekta 
iesniegšanas pārrunāt ar brīvprātīgo viņa 
intereses projektā, prasmes un to, ko viņš 
ar projekta palīdzību vēlas iegūt/iemācīties. 
To ņemot vērā, organizācijai jācenšas 
izveidot brīvprātīgā darba plānu, kas atbilst 
brīvprātīgā interesēm.   

 
Pieredzējis personāls, kas veiks 
brīvprātīgā darba uzraudzību, vadību, 
atbalstu. Brīvprātīgajam nevar uzdot 
pārlieku augstas atbildības darbu, 
piemēram, uzticēt vienam pašam doties 
ar bērniem pārgājienā vai bez pieredzē-
juša personāla klātbūtnes darboties ar 
bērniem un jauniešiem, kā arī strādāt 
ofisā.

Mentors – cilvēks, kurš brīvprātīgajam 
sniegs personīgo atbalstu, t.sk. 
mācīšanās procesā, iespēju integrēties 
vietējā sabiedrībā un vēlēsies regulāri 
tikties ar brīvprātīgo. Konkrēts mentors 
jānorāda arī projekta iesniegumā. Neilgi 
pēc brīvprātīgā ierašanās JSPA organizēs 
Iebraukšanas apmācības, kurās 
jāpiedalās visiem nesen iebraukušajiem 
brīvprātīgajiem un viņu mentoriem. Šīs 
apmācības sniegs mentoram noderīgu 
informāciju par lomu projektā un veicinās 
sadarbību ar brīvprātīgo.

Pilna laika brīvprātīgais darbs.
(30-38 stundas)

Dzīvesvieta brīvprātīgajam (projektā tiek 
piešķirts finansējums; plašāk 7.-8.lpp. 
sadaļā „Finansējums EBD projektiem”).

Kā organizācijai nodrošināt mācīšanos 
brīvprātīgajam?



Finansējums EBD
projektiem

Projektam piešķiramais �nansējuma apjoms

 
Atbilstoši likmei, kas noteikta
uzņēmējorganizācijas valstij*

Attālumu aprēķina, izmantojot EK izstrādātu 
kalkulatoru, to atradīsi šeit:
http://ec.europa.eu/programmes/eras-
mus-plus/tools/distance_en.htm  
 

100% no projektā plānotā (Nepieciešamā 
finansējuma apjomu organizācija pieprasa 
projekta iesniegumā, norādot pakalpoju-
mus/preces, kuru iegāde jāapmaksā). 
Projektos, kuros darba valoda nebūs angļu, 

vācu, spāņu, franču 
vai itāļu, bet kāda
cita ES oficiālā 
valoda, varēs 
paredzēt 150 EUR 
valodas apmācībai*.

Projekta �nansējums paredzēts, lai organizācija 
varētu segt izmaksas brīvprātīgajam par:

Projekta izmaksām:
Dzīvesvietu
Ēdināšanu   
Materiāliem, kas nepieciešami brīvprātīgo 
organizētajām aktivitātēm              
Ceļa izdevumiem uz darba vietu 
Sagatavošanu pirms projekta 
(Ieteikums 5 – 15% no projekta izmaksām 
paredzēt nosūtītājorganizācijai brīvprātīgā 
sagatavošanai, tomēr summas apjoms ir 
atkarīgs no savstarpējās vienošanās)
Administrēšanu/komunikāciju
Mentoru

Kabatas naudu

Ceļa izdevumiem no brīvprātīgā dzīvesvietas 
līdz projekta vietai un atpakaļ

Vīzai, vakcinācijai, papildu izmaksām
jauniešiem ar ierobežotām iespējām, atbalstam 
īpašām vajadzībām un valodas apmācībai
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ES programmas „Erasmus+” ietvaros piešķir �nansējumu, lai brīvprātīgajam dalība EBD būtu bez maksas. 

Atbilstoši likmei,
kas noteikta uzņēmēj-
organizācijas valstij*

*  konkrētas summas skatīt vadlīnijās



Iespējamās grūtības, iemesli un risinājumi

Visam ir risinājums, bet no šādām grūtībām iespējams izvairīties, novēršot iemeslus. Projekta 
pārtraukšana ir galējais variants, un tā jāsaskaņo ar JSPA. Ja brīvprātīgais iepriekš būs labi 
informēts par projektu, tam sagatavots un visas projektā iesaistītās puses darīs tam paredzēto, 
tad arī radušās grūtības palīdzēs katram augt, tās pārvarēt un no tām mācīties. 

Vai organizācijai jārēķinās ar saviem 
�nanšu ieguldījumiem projektā?

Vai brīvprātīgajam projektā par kaut ko ir jāmaksā?
No brīvprātīgā nedrīkst tikt pieprasīts finansiāls ieguldījums, izņemot iespējamu ieguldījumu 
ceļa izdevumu segšanā no brīvprātīgā dzīvesvietas uz projekta vietu un atpakaļ.

Iemesli

- Projekta iesnieguma sagatavošanā 
brīvprātīgais nav ticis iesaistīts ar savām idejām 
un vēlmēm.

- Mentors nav palīdzējis brīvprātīgajam iejusties 
vietējā sabiedrībā. 
- Brīvprātīgajam valodas apmācība nav notikusi 
pietiekamā apjomā, kas sarežģījis viņa 
integrēšanos vietējā sabiedrībā.

- Parasti iemesls ir viena vai abas no iepriekš 
minētajām grūtībām.
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Tikai tad, ja izmaksas brīvprātīgā nodrošināšanai ir lielākas par 
projektā piešķirto �nansējumu.

Jāņem vērā, ka projekta apstiprināšanas gadījumā organizācijai tiks piešķirta daļa no 
plānotajiem projekta izdevumiem. Atlikusī finansējuma daļa līdz projekta beigām un 
projekta gala atskaites apstiprināšanai sākotnēji organizācijai būs jāsedz no saviem 
līdzekļiem. JSPA atlikušo finansējumu pārskaitīs pēc gala atskaites apstiprināšanas (trīs 
mēnešu laikā, kopš organizācija iesniegusi gala atskaiti).

Grūtības

Brīvprātīgo neapmierina darāmais darbs

Brīvprātīgais nevar iejusties Latvijā

Brīvprātīgais vēlas pārtraukt projektu



Visas akreditētās uzņēmēj un nosūtītājorganizācijas var atrast datubāzē
http://europa.eu/youth/evs_database, izvēloties dažādus atlases kritērijus, piemēram, „Type of 
accreditation” – Sending organisation, pēc valsts vai tēmas, kurā organizācija EBD ietvaros
 darbojas. 

Projekti jāiesniedz tikai elektroniski līdz 
attiecīgajam iesniegšanas termiņam, 
aizpildot atbilstošu elektronisko pieteikuma 
veidlapu. Informāciju par projekta sagata-
vošanu un iesniegšanas termiņiem meklējiet 
www.jaunatne.gov.lv. 

Kā atrast akreditētās nosūtītājorganizācijas?

Projekta sagatavošana
Īpaši svarīgs nosacījums veiksmīgam 
projektam ir laba sadarbība starp uzņēmējor-
ganizāciju, nosūtītājorganizāciju, koordinē-
jošo organizāciju un brīvprātīgo. Projektā 
savs ieguldījums ir jāsniedz katram, tādēļ, 
rakstot projekta iesniegumu, pārliecinies, ka 
visas projektā iesaistītās puses savstarpēji 
aktīvi sadarbojas un partnerorganizācijai 
uzticaties.

Protams, visdrošāk, ja pirms projekta 
rakstīšanas partnerorganizācija ir jau 
iepriekš zināma un „pārbaudīta” – kā jau ar 
visiem draugiem, arī projektos ir labi, ja zini, 
ka partneriem var uzticēties. Taču arī 
iepriekš nezināta partnerorganizācija var 
kļūt par labu projekta partneri, ja pirms 
projekta rakstīšanas jūs aktīvi sazināties, 
saprotaties un varat vienoties par kopēju 
projekta mērķu sasniegšanu.

Lai projektu sāktu gatavot, ir nepieciešams 
atrast partnerus – akreditētu(as) nosūtītāj-
organizāciju(as) un brīvprātīgo. 

*Iesniedzot projektu jābūt zināmai nosūtītāj-
organizācijai. Konkrēts brīvprātīgais var vēl 
nebūt zināms.

Projekta partnerus un brīvprātīgo var atrast 
divos veidos:

Ja organizācijai nav zināmas akreditētas 
nosūtītājorganizācijas, tad visērtāk ir no 
atsūtītajām motivācijas vēstulēm un CV 
izvēlēties sev vēlamo brīvprātīgo, noskai-
drot tā nosūtītājorganizāciju un kopīgi 
gatavot projekta iesniegumu.

Ja ir zināmas akreditētas nosūtītājorga-
nizācijas vai organizācija grib sadarboties 
ar konkrētām partnerorganizācijām, tad 
vispirms jāuzzina, vai tās vēlētos projektā 
piedalīties un atrast brīvprātīgo, un tad var 
kopīgi gatavot projekta iesniegumu.

Ja projekts būs labs, 
mēs to apstiprināsim, 
jo �nansējums ir 
pietiekams!
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Projekta iesniegšanas termiņš

Lēmums par projekta apstiprināšanu

Līguma noslēgšana

Projekta sākuma datums

Iepriekšējās plānošanas vizīte

EBD pasākuma sākums
(brīvprātīgā ierašanās)

EBD pasākuma beigas
(brīvprātīgā aizbraukšana)

Projekta rezultātu izplatīšana

Projekta beigas

Jāiesniedz gala atskaite

Gala atskaite tiek apstiprināta, 
pārskaitīts atlikuma maksājums

EBD pasākums (12 mēneši)

Projekta cikls
Ne mazāk kā 

3 mēneši
Līguma ilgums

(līdz 24 mēnešiem)

2,5 mēneši

2 mēneši
2 -3 mēneši
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Latvijas projektu piemēri (brīvprātīgās bija piesaistītas filmu transporta 
un publicitātes grupām). Aktivitāšu vidū bija 
sadarbības partneru piesaiste filmu transporta 
jomā, datu bāžu veidošana, vietējo brīvprātīgo 
apmācīšana, kā koordinēt filmas un nodrošināt 
to veiksmīgu nokļūšanu no punkta A uz B, 
atbildības uzņemšanās par filmu bibliotēku un 
viesu (ārvalstu un vietējo) nodrošinājumu ar 
nepieciešamajām filmām, iesaiste komiksu 
veidošanā un bērnu filmu festivāla „Berimors” 
talismana stāstu veidošanā publicitātes 
materiāliem u.c.

Latvijā tika īstenots Eiropas Brīvprātīgā darba 
projekts „Pirmais pasaules sieviešu čempio-
nāts gaisa balonu sportā”. Projektā ārvalstu 
brīvprātīgie palīdzēja organizēt starptautiskas 
gaisa balonu sacensības „Valmieras kauss 
2011”. Papildus citām projekta aktivitātēm 
gaisa balonu sacensību laikā brīvprātīgie 
sniedza tehniski organizatorisko palīdzību 
pasākuma organizatoriem, piedalījās mērītāju 
komandās, asistēja sacensību komandām, kā 
arī veica darbu sacensību birojā. 
  

Projekta laikā brīvprātīgās devās arī uz 
vairākām skolām un organizācijām, lai 
stāstītu par brīvprātīgo darbu un savu 
pieredzi Latvijā. Ar šīm sarunām brīvprātīgās 
vēlējās motivēt arī Rēzeknes jauniešus būt 
aktīviem un iesaistīties brīvprātīgajā darbā 
savā pilsētā un Eiropā.

„Projekta laikā brīvprātīgās īstenoja vairākas 
radošas aktivitātes, kur jaunieši varēja 
izpaust savas mākslinieciskās dotības, kā arī 
bija pāris ārpus telpu aktivitātes. Jāatzīst, ka 
katrs brīvprātīgais ienes kaut ko jaunu centra 
ikdienas dzīvē un atklāj vēl neizmantotas 
centra piedāvāto aktivitāšu iespējas pilsētas 
jauniešiem,” atzīst jauniešu centra darbiniece 
Linda.

„I am volunteer" „Youth for YOUth"
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Ilgtermiņa projekts „EVS@Arsenals” notika 
Rīgā, biedrībā „Starptautiskais kino centrs” un 
iesaistīja brīvprātīgās no Slovēnijas un 
Portugāles. Viņas strādāja kopā ar latviešiem  
Rīgas starptautiskā kino festivāla (RSKF) 
„Arsenāls 2011” organizēšanā. Projekts tika 
veidots, lai dotu jauniešiem iespēju iesaistīties 
starptautiski nozīmīga kultūras notikuma 
tapšanā, sniedzot iespēju apgūt prasmes un 
zināšanas radoša festivāla organizēšanā un 
izglītoties kino jomā, kā arī dotu iespēju 
ieguldīt idejas festivāla uzlabošanā, tādējādi 
veicinot starpvalstu sadarbību kultūrā un 
iesaistot jauniešus kino veidošanā.

Projekta sākumā brīvprātīgās palīdzēja 
darbiniekiem ikdienas darbā (datu apkopoša-
na, materiālu sagatavošana ārvalstu viesiem) 
un iepazinās ar darba sistēmu (mājaslapas 
veidošana, administrēšana, filmu nodrošinā-
jums, filmu bibliotēkas un arhīva iepazīšana 
u.c.). Tā kā brīvprātīgās izrādīja iniciatīvu 
iesaistīties RSKF „Arsenāls 2011” darbā un 
uzņemties atbildību, tad darbinieki deva 
iespēju brīvprātīgo iniciatīvām un ļāva 
uzņemties atbildību par dažādu būtisku 
aktivitāšu nodrošināšanu festivāla laikā 

Jauniešu atvērtais centrs „JACis" realizēja 
divus EBD projektus – „I am volunteer" un 
„Youth for YOUth". Anne no Vācijas un Morga-
na no Francijas organizēja aktivitātes centra 
bērniem un jauniešiem un iesaistījās centra 
darbībā.

Brīvprātīgās vadīja vācu un franču klubiņu, 
kuru laikā jauniešiem bija iespēja ne tikai 
iemācīties dažus vārdus svešvalodā, bet arī 
iepazīt kultūras atšķirības, kopā ar brīvprātīga-
jām gatavot tradicionālos ēdienus un spēlēt 
dažādas jaunas spēles. Brīvprātīgās rīkoja 
dažādus pasākumus, piemēram, viktorīnu 
„Uzzini par Franciju!”, „Spēļu dienas JACī”, 
Francijas plakātu konkursu „Bērnu tiesības”, 
pasākumu „Karnevāls vācu stilā”, pasākumu 
„Lieldienu olu krāsošanas tradīcijas 
Vācijā”. Morgana izveidoja 
pastkartīšu saraksti ar Francijas 
jauniešu centru, un „JAČa" 
jaunieši rakstīja pastkartes Francijas 
jauniešu centra jauniešiem. 

EBD jauniešu centrā



(brīvprātīgās bija piesaistītas filmu transporta 
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jomā, datu bāžu veidošana, vietējo brīvprātīgo 
apmācīšana, kā koordinēt filmas un nodrošināt 
to veiksmīgu nokļūšanu no punkta A uz B, 
atbildības uzņemšanās par filmu bibliotēku un 
viesu (ārvalstu un vietējo) nodrošinājumu ar 
nepieciešamajām filmām, iesaiste komiksu 
veidošanā un bērnu filmu festivāla „Berimors” 
talismana stāstu veidošanā publicitātes 
materiāliem u.c.

Latvijā tika īstenots Eiropas Brīvprātīgā darba 
projekts „Pirmais pasaules sieviešu čempio-
nāts gaisa balonu sportā”. Projektā ārvalstu 
brīvprātīgie palīdzēja organizēt starptautiskas 
gaisa balonu sacensības „Valmieras kauss 
2011”. Papildus citām projekta aktivitātēm 
gaisa balonu sacensību laikā brīvprātīgie 
sniedza tehniski organizatorisko palīdzību 
pasākuma organizatoriem, piedalījās mērītāju 
komandās, asistēja sacensību komandām, kā 
arī veica darbu sacensību birojā. 
  

Projekta laikā brīvprātīgās devās arī uz 
vairākām skolām un organizācijām, lai 
stāstītu par brīvprātīgo darbu un savu 
pieredzi Latvijā. Ar šīm sarunām brīvprātīgās 
vēlējās motivēt arī Rēzeknes jauniešus būt 
aktīviem un iesaistīties brīvprātīgajā darbā 
savā pilsētā un Eiropā.

„Projekta laikā brīvprātīgās īstenoja vairākas 
radošas aktivitātes, kur jaunieši varēja 
izpaust savas mākslinieciskās dotības, kā arī 
bija pāris ārpus telpu aktivitātes. Jāatzīst, ka 
katrs brīvprātīgais ienes kaut ko jaunu centra 
ikdienas dzīvē un atklāj vēl neizmantotas 
centra piedāvāto aktivitāšu iespējas pilsētas 
jauniešiem,” atzīst jauniešu centra darbiniece 
Linda.
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bērniem un jauniešiem un iesaistījās centra 
darbībā.
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kuru laikā jauniešiem bija iespēja ne tikai 
iemācīties dažus vārdus svešvalodā, bet arī 
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EBD starptautiska kino festivāla

 organizēšanā

EBD gaisa balonu festivāla 

organizēšanā 



„Ieguvēji bija vietējās sabiedrības jaunieši, kas varēja 
apmeklēt brīvprātīgā īstenotos pasākumus, kā arī iegūt no brīvprātīgā 
ikdienas darba, kad viņš sniedza jauniešu mūzikas grupām tehnisko palīdzību. Tāpat arī visi tie, ar 
kuriem Dāvids kopā muzicēja. Jaunieši, kas apmeklē bērnu un jauniešu mūzikas klubu ikdienā, izjuta 
brīvprātīgā darba rezultātus.”

„Šis projekts mums atklāja, cik svarīgi ir tas, 
ka mūsu centrā darbojas brīvprātīgie no citām valstīm. Pirmkārt, tas mūsu jauniešiem dod 
daudz jaunas informācijas par citām valstīm, dod iespēju komunicēt angļu valodā ( jaunieši 
to apgūst skolās, bet viņiem grūtības sagādā tiešā komunikācija svešvalodā), viņiem ir 
„dzīvs piemērs” programmas „Jaunatne darbībā” sniegtajām iespējām. Otrkārt, tā ir 
lieliska iespēja pašiem brīvprātīgajiem dzīvot citā valstī, apgūt jaunas prasmes, aktīvi 
piedalīties vietējās sabiedrības dzīvē un ienest kaut ko jaunu tās ikdienas aktivitātēs.” 

Ko domā Latvijas uzņēmējorganizācijas ?

100% ārvalstu brīvprātīgo, kas 
darbojušies EBD projektos Latvijā, 
iesaka EBD piedalīties arī citiem.
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Konsultācijas (aģentūrā; e-pastā; pa telefonu)

Tīmekļa vietne: www.jaunatne.gov.lv 

Ar EBD saistītie informatīvie materiāli (buklets „Be the Hero, 
be an EVS Mentor”, rokasgrāmata topošajiem brīvprātīgajiem 
„ABC par EBD”, bukleti par neformālo izglītību, sociālo 
iekļaušanu, žurnāls „Jaunatne”)

Apmācības jaunajām EBD organizācijām 

Reģionālo koordinatoru tīkls, aģentūras informācijas punkti 
(informācija JSPA mājaslapā  www.jaunatne.gov.lv )

Sazinies ar mums!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
E-pasts:  ebd@jaunatne.gov.lv 
Tālrunis: 67358061

JSPA piedāvā:
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Izdevējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
www.jaunatne.gov.lv 
Rīga, 2014

www.jaunatne.gov.lv 


