
Brīvprātīgā darba projekti

2023Kvalitātes zīme



2023
Brīvprātīgā darba projekti



BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PROJEKTI

 Palīdz risināt vietējās
sabiedrības

izaicinājumus, vajadzības
un problēmas

Ļauj iedzīvināt
Eiropas vērtības un

solidaritāti*

Attīsta jauniešu
kompetences un

rada pieredzi 

 
 *Vērtīgi materiāli izpratnes veidošanai un padziļināšanai:  https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/solidarity-concepts/



PRIORITĀTES

Iekļaušana 
un dažādība

Vides ilgtspēja
Dalība demokrātiskajā

dzīvē
Digitālā transformācija



 2 nedēļas līdz 2 mēneši 
 

10 līdz 40 dalībnieku grupa 
no vismaz divām valstīm

 
Ārvalstīs vai Latvijā 

 

AKTIVITĀTES

 Individuālais
brīvprātīgais darbs

Grupu brīvprātīgais
darbs

2 līdz 12 mēneši
 

Gadījumos, kad tiek iesaistīti jaunieši ar ierobežotām
iespējām - sākot no 2 nedēļām

 
Ārvalstīs vai Latvijā 

 



AKTIVITĀŠU ATBILSTĪBA
ATBILSTĪGĀS DALĪBORGANIZĀCIJAS
Jebkura organizācija, kurai uz projekta aktivitātes
sākumu un visā aktivitātes laikā ir derīga
kvalitātes zīme.

ORGANIZĀCIJU SKAITS
Individuālais brīvprātīgais darbs: pārrobežu
aktivitātēs jāpiedalās vismaz divām organizācijām.
Individuālais brīvprātīgais darbs: iekšzemes
aktivitātēs jābūt vismaz vienai uzņēmošajai
organizācijai.
Brīvprātīgo grupas: jābūt vismaz vienai
organizācijai .

ILGUMS
Individuālais brīvprātīgais darbs: no 2 līdz 12
mēnešiem.
Jaunieši, kuriem ir mazāk iespēju, var īstenot īstermiņa
aktivitātes, kas var ilgt no 2 nedēļām
Brīvprātīgo grupas: no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem.

NORISES VIETA

DALĪBNIEKI
18 - 30 gadi.
Likumīgi mīt ES dalībvalstī, Programmas asociētajā trešā
valstī vai Programmas neasociētajā trešā valstī.
Reģistrējušies ESK portālā.

DALĪBNIEKU SKAITS
Brīvprātīgo grupas aktivitātē piedalās no 10 līdz 40
dalībniekiem no vismaz 2 dažādām valstīm.

CITI KRITĒRIJI
Aktivitātes norises vietai jābūt tās valsts aģentūras valstī, kurai
ir iesniegts pieteikums VAI aktivitātes dalībniekam jābūt no tās
valsts aģentūras valsts, kurai ir iesniegts pieteikums.

Individuālais brīvprātīgais darbs: uzņēmējā
organizācijā vai kādā no tās atrašanās vietām. 
Brīvprātīgo grupas: Aktivitātēm jānotiek ES
dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī,
vai Programmas neasociētajā trešā valstī. 



PROJEKTA CIKLS

Plānošana

Rezultātu definēšana
Aktivitāšu plānošana
Laika grafika 

       sastādīšana

 

 Sagatavošanās
Dalībnieku atlase
Līgumu  slēgšana
Dalībnieku sagatavošana
Praktisko pasākumu
organizēšana

 Īstenošana
Aktivitāšu īstenošana
Dažāda veida atbalsts
brīvprātīgajam
Youthpass process
Redzamība

 

Turpinājuma 
pasākumi

Rezultātu izplatīšana
Projekta izvērtēšana
Youthpass un ESK
sertifikāta izsniegšana

 



Prasmju, zināšanu un attieksmes pilnveide caur neformālo izglītību
Mentors 
Programmas mācību cikls
Atbalsts valodas apguvei
Apdrošināšana
Pieredzes un mācīšanās sasniegumu apliecinājums, piemēram, Youthpass 

Iepriekšējā sagatavošanas vizīte, lai iepazītu vidi
Pastiprinātā mentorēšana atbilstoši jaunieša vajadzībām
Aktivitātes īstenošanā pavadošā persona
Citas pamatotas izmaksas dalības nodrošināšanai 

Dalībniekiem ar ierobežotām iespējām

ATBALSTS BRĪVPRĀTĪGAJAM



PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS

957 549 euro 
Latvijas organizācijām 

Ikgadējais finanšu
pieprasījums jāiesniedz līdz

23.02.2023. plkst.13.00 
(pēc Latvijas laika)



https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ 

FINANSĒJUMA PIEPRASĪJUMA PIETEIKUMS



BUDŽETS (1)

Pārvaldības izmaksas  
225 EUR par dalībnieku
2000 EUR par grupas brīvprātīgo darbu 
Maksimums: 4500 euro vienam dotācijas
pieprasījumam

Ceļa izmaksas 
saskaņā ar Eiropas Komisijas attālumu
kalkulatoru

Organizatriskais atbalsts*
24 EUR/dienā

Kabatas nauda* 
5 EUR/dienā

Iekļaušanās atbalsts*
8 EUR/dienā vienam dalībniekam ar ierobežotām
iespējām

Valodu apguves atbalsts
150 euro ilgtermiņa pārrobežu aktivitātes
dalībniekam tādas valodas apguvei, ko nevar apgūt
Tiešsaistes lingvistiskā atbalsta rīkā 

Sagatavošanās vizīte 
575 euro dalībniekam 

Ārkārtas izmaksas
Vīzas izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija,
medicīnas izziņas, lieli ceļa izdevumi, atbalsts
dalībniekam ar ierobežotām iespējām (pastiprinātai
mentorēšanai, pamatoti pielāgotām aktivitātēm un videi) * Ja projekta dalībnieks darbosies Latvijā



BUDŽETS (2)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus
-plus/resources/distance-calculator_en

0–99 km

100–499 km

500–1999 km

2000–2999 km

3000–3999 km

4000–7999 km

8000–......... km

EUR 23

EUR 180

EUR 275

EUR 360

EUR 530

EUR 820

EUR 1500

----

EUR 210

EUR 320

EUR 410

EUR 610

----

----

ATTĀLUMS
STANDARTA

LIKME*
ZAĻĀ

CEĻOŠANA*

*vienam dalībniekam



PIETEIKUMA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
 

23.02.2023. plkst.13.00 pēc Latvijas laika
(pusdienlaiks jeb plkst.12.00 pēc Briseles laika)

Pieteikuma iesniedzējs
Organizācija, kuras apstiprinātā kvalitātes zīme
ir saistīta ar vadošo lomu

Individuālā brīvprātīgā darba aktivitātes
Brīvprātīgo grupu aktivitātes
+ Var tikt īstenota sagatavošanās vizīte

Projekta ilgums
Maksimāli 24 mēneši
(projekta uzsākšana  no 01.06.2023. līdz 31.12.2023.)

Iesniegšanas termiņš

Citi kritēriji
Jāpievieno likumiskā pārstāvja parakstīta Goda
deklarācija

Atbilstīgās aktivitātes

Pieteikuma saņēmējs
Tās valsts aģentūrā, kurā pieteikuma
iesniedzēja organizācija ir izveidota

Pieteikumu skaits
Konkursa kārtas ietvaros var iesniegt tikai vienu
pieteikumu
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Pioritātes

 

KVALITĀTES
ZĪME

ORGANIZĀCIJU KVALITĀTES ZĪME

BRĪVPRĀTĪGAIS
DARBS



PARTNERORGANIZĀCIJA Uzņemošā organizācija

VADOŠĀ ORGANIZĀCIJA

Atbalsta organizācija

Tiesības iesniegt 
ikgadējo finansējuma pieprasījumu

 LOMAS



 PIEMĒRI

Organizācija A

partnerloma
uzņemšanai

Organizācija B

partnerloma
atbalstam

Organizācija C

partnerloma 
uzņemšanai+ atbalstam

Organizācija D
 

 uzņemšanai +
vadošās org.lomai

Organizācija E

atbalstam +
vadošās org.lomai

Organizācija F 
 uzņemšanai + 

atbalstam + 
vadošās org.lomai



https://youth.europa.eu/go-abroad/volunteering_en 

 ORGANIZĀCIJU DATUBĀZE



117 organizācijas ar kvalitātes zīmi

2018. - 2021.
 

72 

2021.: 14
2022.: 34

Partnerloma: 86
 

Partnerloma un  
vadošā loma: 31

ORGANIZĀCIJAS LATVIJĀ



https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ 

 PIETEIKUMS



www.jaunatne.gov.lv 

 PIRMS PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS

Programmas
mērķis, prioritātes,
būtiskās iezīmes

Brīvprātīgā 
darba 
projekti

Kvalitātes 
zīme

Iepazīsties ar 
programmas "Eiropas
Solidaritātes korpuss"

vadlīniju saturu



 PIETEIKUMA IZVĒRTĒŠANA

 Atbilstības un
izslēgšanas kritēriji

 Kvalitātes kritēriji
 Darbības riska kritēriji.

 Administratīvās
kapacitātes kritēriji.

Komisijas sēde.
Rīkojuma izdošana.

Lēmuma izveide.

 2 mēneši no pieteikuma iesniegšanas brīža



 PIETEIKUMA IZVĒRTĒŠANAPioritātesKVALITĀTES KRITĒRIJI (PARTNERLOMAI)

ATBILSTĪBA

KVALITĀTE

KAPACITĀTE

Motivācija piedalīties ESK skaidri definēta
Mērķi un aktivitātes = atbilst ESK mērķiem + SOLIDARITĀTE

Dalībnieku atlase
Praktiskie pasākumi
Atbalsts visos projekta posmos
Sagatavošana pirms aktivitātes, īpaši, jauniešiem ar ierobežotām iespējām
Pastāvīgs atbalsts
Mācīšanās komponente, t.sk. Youthpass
Drošība
Neaizvieto darbu
Augstas kvalitātes aktivitātes
Jauniešu ar ierobežotām iespējām, iekļaušana

Spēja īstenot projektu saskaņā ar ESK standartiem
Norādīti konkrēti soļi organizācijas vadības maiņas gadījumā
Norādīta laba pieeja sadarbībai ar partneriem



 PIETEIKUMA IZVĒRTĒŠANAPioritātesKVALITĀTES KRITĒRIJI (VADOŠAJAI LOMAI)

STRATĒĢISKĀ PIEEJA
(max. 50 punkti)

Definētie mērķi un to atbilstība ESK principiem un prioritātēm
Mērķu reālistiskums un to sasniedzamība ar ilgtermiņa
aktivitāšu plānu
Ietekme uz vietējo kopienu, dalībniekiem, organizācijām dažādos
līmeņos
Vides ilgtspējas prioritātes integrēšana mērķos un aktivitātēss
Digitālās transformācijas prioritātes integrešāna aktivitātēs

Organizācijas kapacitāte administrēt finansējumu
Partnerības veidošana
Redzamība un rezultātu izplatīšana organizācijā un ārpus tās
Monitoringa un izvērtēšanas aktivitātes

PROJEKTU VADĪBAS UN
KOORDINĒŠANAS KVALITĀTE 

(max. 50 punkti)



MĀCĪBAS UN PASĀKUMI

FEBRUĀRIS

28.02.-02.03. Mācības organizācijām,
kas nesen saņēmušas kvalitātes zīmi

APRĪLIS

14. - 15.04. Pamatapmācības
par programmas "Eiropas Solidaritātes
korpuss" kvalitātes zīmi un brīvprātīgā darba
projektu (I līmenis)

JŪNIJS VAI SEPTEMBRIS

Padziļinātās apmācības organizācijām,
kas plāno pieteikties kvalitātes zīmes
saņemšanai* (II līmenis)

OKTOBRIS

04. - 07.10. Mācības brīvprātīgo mentoriem

NOVEMBRIS 

Eiropas Solidaritātes korpusa ikgadējais
pasākums organizācijām ar kvalitātes zīmi



@JAUNATNE

@JSPA_LATVIA

@JAUNATNE

@JSPALATVIA

SAZINIES AR AĢENTŪRU!

SEKO JAUNUMIEM
SOCIĀLAJOS TĪKLOS!

Kvalitātes zīme
katrina.sprudzane@jaunatne.gov.lv 

+371 67358068 

Katrīna Sprudzāne

Inese Boša
Brīvprātīgā darba projekti

inese.bosa@jaunatne.gov.lv 
+371 67356240 


