
Kalupes pagasta jauniete piedalās EBD projektu rakstīšanas seminārā Austrijā

 Šī gada 03.02-07.02 Daugavpils novada Kalupes pagasta jauniešu kopienas 

pārstāve Līga Liepiņa piedalījās seminārā Austrijā 

darbs) projektu realizēšanu.

iespēja 18-30 gadus veciem jauniešiem doties uz programmas „Jaunatne darbībā” vai 

kādu citu pasaules valsti strādāt kā brīvprātīgajam. Brīvprātīga

mēnešus var strādāt uzņēmējorganizācijā

savām idejām un aktīvu darbību. 

 Seminārā „EVS_Connect” 

Maltas, Rumānijas, Somijas, Īrijas, Polijas, Krievijas, Austrijas un Latvijas.

ietvaros semināra dalībnieki apskatīja svarīgākos jautājumus EBD projektos gan no 

organizācijas, gan paša brīvprātīgā viedokļa.

– jaunumi EBD projektos, 

kandidāta noteikšana, dzīve ārzemēs u.c. Pilnvērtīgākai visu EBD projektu iepazīšanai 

seminārā piedalījās arī divi jaunieši, kuri jau ir piedalījušies EBD projektā 

pārstāvis, kurš 5 mēnešus darbojies kā brīvprātīgais kultūras centrā Lietuvā, Klaipēdā 

un Latvijas pārstāve, kura pērnā gada decembrī noslēdza viena gada darbību kā 

brīvprātīgā Austrijas jauniešu teātrī Bādenē.

 Viens no lielākajiem uzsvariem seminārā jauniešiem, kuri apsver iespēju 

piedalīties Eiropas Brīvprātīgajā darbā, bija par sev piemērotākās d

rūpīgu izvēli un radošu sadarbību ar uzņēmējorganizāciju. Izmantot iespēju piedalīties 

EBD projektos var vienu reizi mūžā
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pārstāve Līga Liepiņa piedalījās seminārā Austrijā par EBD (Eiropas Brīvprātīgais 

realizēšanu. EBD projekti ir programmas „Jaunatne darbībā” sniegtā 

30 gadus veciem jauniešiem doties uz programmas „Jaunatne darbībā” vai 

kādu citu pasaules valsti strādāt kā brīvprātīgajam. Brīvprātīgais 2 nedēļas līdz 12 

ņēmējorganizācijā, palīdzot realizēt tās darbības mērķus ar 

savām idejām un aktīvu darbību.  

„EVS_Connect” piedalījās sešpadsmit jaunieši no 8 dalībvalstīm 

Maltas, Rumānijas, Somijas, Īrijas, Polijas, Krievijas, Austrijas un Latvijas.

etvaros semināra dalībnieki apskatīja svarīgākos jautājumus EBD projektos gan no 

organizācijas, gan paša brīvprātīgā viedokļa. Darba grupās apskatīti tādi jautājumi kā 

jaunumi EBD projektos, veiksmīga EBD projekta pamatprincipi, piemērotākā 

eikšana, dzīve ārzemēs u.c. Pilnvērtīgākai visu EBD projektu iepazīšanai 

seminārā piedalījās arī divi jaunieši, kuri jau ir piedalījušies EBD projektā 

pārstāvis, kurš 5 mēnešus darbojies kā brīvprātīgais kultūras centrā Lietuvā, Klaipēdā 

as pārstāve, kura pērnā gada decembrī noslēdza viena gada darbību kā 

brīvprātīgā Austrijas jauniešu teātrī Bādenē. 

Viens no lielākajiem uzsvariem seminārā jauniešiem, kuri apsver iespēju 

piedalīties Eiropas Brīvprātīgajā darbā, bija par sev piemērotākās d

rūpīgu izvēli un radošu sadarbību ar uzņēmējorganizāciju. Izmantot iespēju piedalīties 

EBD projektos var vienu reizi mūžā. 

Līga Liepiņa, Kalupes pagasta jauniešu kopiena

Šis projekta tika finansēts ar Eiropas Komisijas 

atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 

uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā 

ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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par EBD (Eiropas Brīvprātīgais 

EBD projekti ir programmas „Jaunatne darbībā” sniegtā 

30 gadus veciem jauniešiem doties uz programmas „Jaunatne darbībā” vai 

is 2 nedēļas līdz 12 

palīdzot realizēt tās darbības mērķus ar 

piedalījās sešpadsmit jaunieši no 8 dalībvalstīm – 

Maltas, Rumānijas, Somijas, Īrijas, Polijas, Krievijas, Austrijas un Latvijas.Projekta 

etvaros semināra dalībnieki apskatīja svarīgākos jautājumus EBD projektos gan no 

Darba grupās apskatīti tādi jautājumi kā 

veiksmīga EBD projekta pamatprincipi, piemērotākā 

eikšana, dzīve ārzemēs u.c. Pilnvērtīgākai visu EBD projektu iepazīšanai 

seminārā piedalījās arī divi jaunieši, kuri jau ir piedalījušies EBD projektā – Īrijas 

pārstāvis, kurš 5 mēnešus darbojies kā brīvprātīgais kultūras centrā Lietuvā, Klaipēdā 

as pārstāve, kura pērnā gada decembrī noslēdza viena gada darbību kā 

Viens no lielākajiem uzsvariem seminārā jauniešiem, kuri apsver iespēju 

piedalīties Eiropas Brīvprātīgajā darbā, bija par sev piemērotākās darbības jomas 

rūpīgu izvēli un radošu sadarbību ar uzņēmējorganizāciju. Izmantot iespēju piedalīties 

, Kalupes pagasta jauniešu kopiena 

Šis projekta tika finansēts ar Eiropas Komisijas 

publikācija atspoguļo vienīgi autora 

uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā 

ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 


