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B nodaļa: programmas Jaunatne darbībā īstenošana 
 
Programmas valstis un partnervalstis  
 
Precizējumi punktā „Partnervalstis citur pasaulē”, kas ir tiesīgas piedalīties programmā 
saskaņā ar 2. pasākumu un 3. pasākuma 2. apakšpasākumu  
 
Šādas „partnervalstis citur pasaulē” ir tiesīgas piedalīties saskaņā ar programmas 2. pasākumu un 
3. pasākuma 2. apakšpasākumu:  
 
Afganistāna Gana Peru 
Angola Grenāda Filipīnas 
Antigva un Barbuda Gvatemala Ruanda 
Argentīna Gvinejas Republika Sentkitsa-Nevisa 
Bahamu salas Gvineja-Bisava Sentlūsija 
Bangladeša Gviāna Sentvinsenta un Grenadīnas 
Barbadosa Haiti Samoa 
Beliza Hondurasa Santome un Prinsipi 
Benina Indija Senegāla 
Bolīvija Indonēzija Seišeļu salas 
Botsvāna Kotdivuāra Sjerraleone 
Brazīlija Jamaika Zālamana salas 
Bruneja Kazahstāna Dienvidāfrika 
Burkinafaso Kenija Sudāna 
Burundi Kiribati Surinama 
Kambodža Kirgizstāna Svazilenda 
Kamerūna Laosa Tanzānija 
Kaboverde Lesoto Taizeme 
Centrālāfrikas Republika Libērija Togo 
Čada Madagaskara Tonga 
Čīle Malāvija Trinidāda un Tobāgo 
Ķīna Malaizija Tuvalu 
Kolumbija Mali Uganda 
Komoru salas Māršala salas Urugvaja 
Kongo Demokrātiskā Republika Mauritānija Uzbekistāna 
Kongo Republika Maurīcija Vanuatu 
Kuka salas Meksika Venecuēla 
Kostarika Mikronēzija Vjetnama 
Džibutija Mozambika Jemena 
Dominika Namībija Zambija 
Dominikāna Nauru Zimbabve 
Austrumtimora Nepāla  
Ekvadora Nikaragva  



Salvadora Nigēra  
Ekvatoriālā Gvineja Nigērija  
Eritreja Niue   
Etiopija Palau  
Fidži Panama  
Gabona Papua–Jaungvineja  
Gambija Paragvaja  
 
 
Vispārīgās atlases procedūras, pieteikumu iesniegšanas termiņi 
 
Precizējumi attiecībā uz projekta sākuma dienu ar pēdējo pieteikšanās dienu 2007. gada 
1. februārī 
 
Projektiem, kas iesniegti izpildaģentūrai ar pēdējo pieteikšanās dienu 2007. gada 1. februārī, agrākais 
iespējamais projekta sākuma datums izņēmuma kārtā ir nevis 1. jūlijs, bet 2007. gada 1. jūnijs. Šis 
pārejas posma pasākums attiecas vienīgi uz pirmo programmas Jaunatne darbībā pieteikšanās 
termiņu. To ieviesa, lai veicinātu agrāko iespējamo projekta īstenošanas sākumu šajā atlases posmā, 
un tas ir tādēļ, ka 2006. gada 1. novembrī vēl nebija pieteikšanās termiņa centralizētajā līmenī.  
 
Vispārīgie finansēšanas noteikumi 
 
Precizējumi attiecībā uz finansiālā stāvokļa apliecinājumu dotāciju pieprasījumiem virs 
EUR 25000 
 
Saskaņā ar noteikumiem, ko paredz Eiropas Kopienas vispārējā budžeta finansējuma piešķiršanas 
kārtība, visām pieteikumu iesniedzējām organizācijām, izņemot sabiedriskās organizācijas, pieprasot 
Kopienas finansējumu, kas pārsniedz EUR 25000, jāiesniedz šādi finanšu dokumenti:   

 
• pieteikuma iesniedzējas organizācijas peļņas un zaudējumu pārskati un 
• bilance par pēdējo saimniecisko gadu, par kuru konti ir noslēgti. 

 
Mērķis ir novērtēt pieteikumu iesniedzēju organizāciju finansiālo stāvokli.   
 
Attiecībā uz izpildaģentūrai Briselē iesniegtajiem projektiem, pieteikuma veidlapai jāpievieno peļņas un 
zaudējumu pārskats un bilance. Attiecībā uz projektiem, ko iesniedz valstu aģentūrām, šie apliecinošie 
dokumenti iesniedzami ar attiecīgās valsts aģentūras pieprasījumu gadījumos, kad pieņemts lēmums 
par finansēšanu. 
 
Ņemiet vērā, ka nav īpašas veidlapas, lai sniegtu iepriekš minēto informāciju.  
 
Ja saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem secinās, ka vajadzīgā finansiālā spēja nav pierādīta vai nav 
apmierinoša, izpildaģentūra vai valsts aģentūra var:  
 

• pieprasīt sīkāku informāciju; 

• pieprasīt bankas galvojumu; 

• piedāvāt dotāciju līgumu bez iepriekšējā finansējuma; 

• noraidīt pieteikumu. 

 



 
D nodaļa. 2. pasākums. Eiropas Brīvprātīgo dienests 
 
EBD organizāciju akreditācija 
 
Precizējumi attiecībā uz prasību par akreditācijas pakāpenisku ieviešanu koordinētāj- un 
nosūtītājorganizācijām  
 
Vajadzība pēc to koordinētāj- un nosūtītājorganizāciju akreditācijas, kuru izcelsme ir programmas 
valstīs un Dienvidaustrumeiropā, ir atbilstības kritērijs dotāciju pieteikumiem, kas iesniegti sākot ar 
pieteikumu pēdējo dienu 2007. gada 1. septembrī. Šī jaunā akreditācijas pakāpeniskā ieviešanas 
prasība koordinētāj- un nosūtītājorganizācijām neattiecas uz uzņēmējorganizācijām. 
Uzņēmējorganizācijas ar izcelsmi programmas valstīs un Dienvidaustrumeiropā akreditē kā parasti, 
pirms iesniedz dotācijas pieteikumu. 
 
Plānošana, sagatavošanās, apmācība, atbalsts un papildu pasākumi 
 
Precizējumi attiecībā uz brīvprātīgo apmācības kursiem 
 
Parasti brīvprātīgie piedalās valsts aģentūru/SALTO DAE resursu centru organizētajos mācību kursos, 
pārsvarā programmas valstīs un Dienvidaustrumeiropas valstīs (DAE). Tātad valsts aģentūras 
nepiešķir atbalstu tām mācību nodarbībām, kas notiek valstīs, kurās nodrošināts valsts aģentūru vai 
SALTO DAE resursu centru apmācības piedāvājums.  Mācību nodarbības visās partnervalstīs, 
izņemot DAE valstis, finansē no projektu dotācijām. Brīvprātīgo mācību nodarbībām jāatbilst 
brīvprātīgo mācību standartiem un Komisijas obligātām pamatnostādnēm.  Galīgais novērtējums 
notiek valstī, kur atrodas nosūtītajorganizācija. Izņēmumus šajā noteikumā var pieļaut vienīgi valsts 
aģentūra/SALTO DAE resursu centrs, ja to diktē īpaša situācija attiecīgajā valstī un/vai ja to pienācīgi 
pamato pieteikuma iesniedzējs.  

 
Kā iesniegt pieteikumu? 
 
Precizējumi punktā „Pieteikumi valsts aģentūrām”  
 
Valsts aģentūra, ņemot vērā EBD kritērijus, atbalsta tikai tos projektus, kas ir cieši saistīti ar valsti, kur 
atrodas valsts aģentūra: koordinētājorganizācija (pieteicējs) atrodas valsts aģentūras valstī, turklāt:  
 
- vai nu visas nosūtītājorganizācijas projektā atrodas valsts aģentūras valstī, vai  
- visas projekta uzņēmējorganizācijas atrodas valsts aģentūras valstī. 

 
Kā notiek pasākuma finansēšana? 
 
Precizējumi punktā „Kā notiek pasākuma finansēšana?” 
 
Dotācijas izmaksā 3 maksājumu daļās visiem EBD projektiem, ko iesniedz valsts aģentūrai un kuru 
ilgums ir 6 līdz 24 mēneši, attiecīgās proporcijās 40%/30%/30%. Pēc iepriekšējā finansējuma 
maksājuma 40% apmērā jāveic starpposma maksājums 30% apmērā, tiklīdz ir saņemts darba 
pārskats. Atlikuma maksājumu veic pēc galīgā ziņojuma saņemšanas.  Izņēmums noteikumam 
40/30/30 ir iespējams projektos, kas ilgst 6 līdz 24 mēnešus, ja brīvprātīgie ir definēti pieteikumu 
līmenī un kopā ar pieteikumu (sk. pieteikuma veidlapu) ir iesniegta tabula ar brīvprātīgo 
kontaktinformāciju .  Šajā gadījumā ir atļauts iepriekšējais finansējuma maksājums 70% apmērā, kam 
seko atlikuma maksājums.  Darba pārskats joprojām vajadzīgs.  Ja projekts ilgst mazāk par 6 
mēnešiem, iepriekšējais finansējums sniedzams 70% apmērā un darba pārskats nav vajadzīgs.   
 
Kādas ir līgumsaistības? 
 
Precizējumi punktā „Pasākuma līgums” 
 
Pieteikuma veidlapā iekļautas obligātās prasības pasākuma līgumam, kā arī tabula brīvprātīgo 
kontaktinformācijas ievadīšanai.  Visas pasākumā iesaistītās partnerorganizācijas, kā arī brīvprātīgie 
paraksta pasākuma līgumu. Pasākuma līguma kopiju izsniedz visām pasākumā iesaistītajām 
partnerorganizācijām, kā arī brīvprātīgajiem. Tabula ar brīvprātīgo kontaktinformāciju ir pasākuma 
līguma daļa.  Tikai šī aizpildītā tabula jānosūta lēmējaģentūrai un visām citām pasākumā iesaistītajām 
aģentūrām pēc iespējas 2 mēnešus pirms pasākuma sākuma.  Tas ļauj aģentūrām labāk plānot 



brīvprātīgo mācību nodarbības. Šis līgums ir saistošs visām pasākumā iesaistītajām 
partnerorganizācijām, kā arī brīvprātīgajiem. Gadījumos, kad ir izdarīti būtiski grozījumi, jāparaksta 
jauns līgums un aģentūrām informācijas nolūkā jānosūta atjaunotā tabula ar brīvprātīgo 
kontaktinformāciju.  
 
Finansēšanas noteikumu pārskats 
 
Precizējumi tabulā „Finansēšanas noteikumu pārskats” 
 
Uz visiem izpildaģentūrai Briselē nosūtītajiem individuālajiem un grupu EBD projektiem attiecas 
„Finansēšanas noteikumu pārskata” tabulā norādītais Kopienas dotāciju apjoms.  
 
E nodaļa: 3. pasākuma 1. apakšpasākums. Sadarbība ar Eiropas Savienības 
kaimiņvalstīm 
 
Kā pieteikties? 
 
Precizējumi punktā „Kā pieteikties?” 
 
Visus dotāciju pieteikumus 3. pasākumā pārvalda saskaņā ar principu:  ”viens pieteikums – viens 
projekts”, kas nozīmē, ka viena koordinētājorganizācija piesakās partnerību vārdā katram projektam 
(arī divpusējiem un trīspusējiem jauniešu apmaiņu pasākumiem). 
 
Kā šie pasākumi tiek finansēti? 
 
Precizējumi punktā „Kā šie pasākumi tiek finansēti?” 
 
Tā kā partnervalstīs nav valstu aģentūru, dalīto finansēšanas kārtību ar atsevišķiem pieteikumiem no 
nosūtītāj- un uzņēmējorganizācijām divpusējiem un trīspusējiem jauniešu apmaiņu pasākumiem, ko 
paredz 1. pasākuma 1. apakšpasākumā, nepiemēro saistībā ar 3. pasākuma 1. apakšpasākumu. Tā 
vietā partnerību vārdā katram projektam piesakās koordinētājorganizācijas. 
 
 
F nodaļa: 4. pasākuma 3. apakšpasākums. Jauniešu darba un jaunatnes 
organizāciju aktīvistu izglītošana un sadarbība 
 
Kādi ir atbilstības kritēriji? 
 
Precizējumi punktā „Vieta” 
 
Izņēmumu, kas paredzēts attiecībā uz sadarbības projektiem, attiecina arī uz tām Eiropas 
nevalstiskajām organizācijām (ENVO), kas iesniedz projektu pieteikumus izpildaģentūrai Briselē.   
 
ENVO iesniegtie projekti var noritēt jebkurā no valstīm, kas ir projekta partneri. 
 
 
 
 
 
 


