
Projekts, 09.08.2010 

 
 

Darba programmā iekļaujamie pasākumi (projekts) 
 

Nr. Pasākums Mērķis Uzdevumi Izpildes laiks Mērķauditorija Iesaistītās 
personas 

Rezultāti Indikatīvais 
Finansējums 

 
I. Brīvprātīgā darba īstenošanas atbalsta sistēmas attīstība 

 
1.1. Brīvprātīga darba 

tiesiskā  regulējuma 
sakārtošana 

Pilnveidot 
brīvprātīgā darba 
tiesisko regulējumu 

- Definēt vispārīgus nosacījumus, kas attiektos 
uz visiem brīvprātīgā darba organizētājiem un 
brīvprātīgajiem neatkarīgi no viņu juridiskā 
statusa, tajā skaitā, nosakot līgumam par 
brīvprātīgā darbu piemērojamās tiesību 
normas un kādos gadījumos līgums par 
brīvprātīgā darbu slēdzams rakstveidā; 

- vienoties par papildus nepieciešamajām 
izmaiņām likumdošanā, piemēram, nosakot 
brīvprātīgo darbu NVO projektos kā 
līdzfinansējuma daļu; 

- aktualizēt jautājumu par brīvprātīgajā darbā 
iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču 
atzīšanas mehānismu, veicot grozījumus 
attiecīgajos normatīvajos aktos.  

- Noteikt brīvprātīgo darbu kā iespējamo 
līdzfinansējumu jaunatnes projektos 

Visa gada 
garumā 

Brīvprātīgie, 
brīvprātīgā darba 
organizatori (NVO, 
valsts un pašvaldību 
iestādes) 
 
Interesenti, 
potenciālie 
brīvprātīgie un 
brīvprātīgā darba 
organizētāji 

TM  
IZM 

Veikti attiecīgi 
grozījumi 
tiesību aktos 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

1.2. Brīvprātīgo un 
brīvprātīgā darba 
devēju sadarbības un 
virtuālās „satikšanās” 

Nodrošināt iespēju 
valsts un pašvaldību 
iestādēm izvēlēties 
brīvprātīgos, kā arī 

Atbalstīt NVO projektus esošo datu bāžu 
pilnveidei un popularizēšanai, kur pieejama 
informācija par aktuāliem brīvprātīgā darba 
piedāvājumiem, kā arī brīvprātīgā darba 

Visa gada 
garumā 

Potenciālie 
brīvprātīgie, 
iestādes, kuras vēlas 
izmantot 

IZM 
 
Pasākuma 
veicēji - 

Atbalstīti 3 
NVO projekti 

7500 LVL 
3 projektu 
atbalsts 
(konkursa 



Projekts 09.08.2010. 

2 

platformu attīstība, 
brīvprātīgā darba 
iespēju popularizēšana  
 
 
 

brīvprātīgajiem 
izvēlēties 
brīvprātīgā darba 
veikšanas vietu 

organizatoriem un brīvprātīgajiem. brīvprātīgos 
uzdevumu 
veikšanai, NVO, 
iedzīvotāji 

NVO  
 

kārtībā) 

1.3. Iespēju kartes 
brīvprātīga darba 
sadaļas pilnveidošana 
 

Nodrošināt 
brīvprātīgā darba 
iniciatīvu un iespēju 
pieejamību 
iedzīvotājiem visā 
Latvijā 
 

Papildināt Iespēju kartes brīvprātīgā darba 
sadaļu 
Informēt sabiedrību par Iespēju kartes 
izmantošanas priekšrocībām 

Visa gada 
garumā 

Valsts, pašvaldību 
institūcijas, NVO  

LBF. 
LSOST, 
IZM, LM, 
EKP, LPS 

Informācijas 
pieejamības 
nodrošināšana 
brīvprātīgajām 
iniciatīvām un 
brīvprātīgā 
darba iespējas 

2190 LVL 

1.4. Piloprojekts brīvprātīgā 
darba pieredzes 
vienotas apliecināšanas 
sistēmas ieviešanai  
 

Sekmēt brīvprātīgā 
darba pieredzes 
atzīšanu darba tirgū 
un sabiedrībā, 
nodrošinot 
brīvprātīgajiem 
vienota parauga 
dokumentālu 
apliecinājumu par 
veikto brīvprātīgo 
darbu  

- Izstrādāt brīvprātīgā darba pieredzes 
apliecināšanas procesa metodoloģiju; 

- informēt par to brīvprātīgā darba 
organizētājus un sabiedrību; 

- veicināt citas pašvaldības pārņemt labo 
praksi. 

 Iedzīvotāji (it īpaši 
jaunieši, personas 
bez algota darba 
pieredzes), 
brīvprātīgā darba 
organizētāji (NVO, 
pašvaldības un 
valsts institūcijas) 

Rīgas 
Domes 
Izglītības, 
kultūras un 
sporta 
departament
s 
 
Rīgas 
Jaunatnes 
organizāciju 
konsultatīvā 
padome 

Pilotprojekta 
veiksmīgas 
ieviešanas 
gadījumā 
paredz iespēju 
to izplatīt 
izmantošanai 
citās 
pašvaldībās 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

 
II Brīvprātīgā darba esošās sistēmas izpēte un analīze 

 
2.1. Īstenot pētījumu par 

brīvprātīga darba 
attīstības iespējām 
Latvijā un par tā 
ieguldījumu 
tautsaimniecībā 
 

Izpētīt brīvprātīgā 
darba situāciju 
Latvijā, identificēt 
problēmas un 
ietekmes faktorus, 
kā arī iegūt aktuālas 
vadlīnijas un 
perspektīvas 
brīvprātīgā darba 
attīstībai 

Īstenot pētījumu, sniedzot zinātniskus datus un 
detalizētas rekomendācijas par šādiem 
aspektiem: 
- cik sabiedrība ir informēta par brīvprātīgā 

darba iespējām; 
- cik populārs ir brīvprātīgais darbs (brīvprātīgā 

darba organizētāju un brīvprātīgo skaits, 
kādās jomās);  

- kāda ir izpratne par brīvprātīgo darbu 
(indivīds, valsts sektors, uzņēmēji un NVO); 

- kādi ir šķēršļi, kas traucē cilvēkiem veikt 
brīvprātīgo darbu un potenciāliem brīvprātīgā 
darba organizētājiem organizēt to; 

Februāris- 
septembris 

Valsts un 
pašvaldību iestādes, 
NVO 
 
Brīvprātīgie, 
brīvprātīgā darba 
organizatori (NVO, 
valsts un pašvaldību 
iestādes) 
 
Interesenti, 
potenciālie 
brīvprātīgie un 

IZM 
 
Pasākuma 
veicējs 
(iepirkums) 
 
FM, EM, 
LM, TM 
 
Pašvaldības 
NVO  

Īstenots 
pētījums, 
sagatavotas 
rekomendācija
s brīvprātīgā 
darba attīstībai 

7000 LVL 
Pakalpojuma 
līgums 



Projekts 09.08.2010. 

3 

- kāda ir optimālākā brīvprātīgā darba uzskaites 
sistēma;  

- kādās nozarēs ir ekonomiski izdevīgi izmantot 
brīvprātīgos; 

- kāda ir brīvprātīgā darba finansiālā ietekme 
uz iekšzemes kopproduktu; 

- kāda ir brīvprātīgā darba attīstības 
nodrošināšanai veidojamā valsts un 
pašvaldību atbalsta sistēma (ietverot valsts un 
pašvaldību atbalsta instrumentus).  

brīvprātīgā darba 
organizētāji 

2.2. Sadarbībā ar 
augstskolām  veicināt 
brīvprātīgā darba 
izpēti, piedāvājot tēmas 
bakalaura un maģistra 
darbu izstrādei 

Attīstīt studentu 
izprati par 
brīvprātīgā darba 
būtību, izpētīt 
brīvprātīgā darba 
situāciju Latvijā, 
identificēt 
problēmas un 
ietekmes faktorus 

Sagatavot tēmas bakalaura un maģistra darbu 
izstrādei par brīvprātīgo darbu. 

Janvāris - 
marts 

Augstskolas  IZM 
Augstskolas 
NVO 
Pašvaldības 

Sagatavotas 
tēmas 
 
Bakalaura un 
maģistra 
darbos pētīts 
brīvprātīgais 
darbs 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

2.3. Apzināt un apkopot 
pētījumus un to 
rezultātus brīvprātīgā 
darba jomā par 
situāciju Latvijā 

Identificēt 
problēmas un 
ietekmes faktorus 
brīvprātīgā darba 
attīstībai 

Apkopot veikto pētījumu par brīvprātīgo darbu 
rekomendācijas. 

Marts, aprīlis Valsts un 
pašvaldību iestādes, 
NVO 
 
Brīvprātīgie, 
brīvprātīgā darba 
organizatori (NVO, 
valsts un pašvaldību 
iestādes) 
 
Interesenti, 
potenciālie 
brīvprātīgie un 
brīvprātīgā darba 
organizētāji 

IZM Apkopotas 
veikto 
pētījumu par 
brīvprātīgo 
darbu 
rekomendācijas 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

 
III. Brīvprātīgā darba popularizēšanas pasākumi 

 
3.1. Projektu nedēļas skolās 

īstenošana par 
brīvprātīgo darbu  
 

Attīstīt skolēnu 
izprati par 
brīvprātīgā darba 
būtību  

- izstrādāt metodiskās vadlīnijas skolu projektu 
nedēļām; 

- nodrošināt skolēnu iespēju iegūt brīvprātīgā 
darba pieredzi; 

Februāris Skolēni, skolotāji, 
skolas 
administrācija, 
skolēnu vecāki, 

IZM, 
pašvaldības, 
skolu 
administrāci

 Esošā 
budžeta 
ietvaros 
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- iesaistīt skolas vienotas projektu nedēļas 
organizēšanā par brīvprātīgo darbu; 

- nodrošināt metodisko un informatīvo atbalstu 
skolām, kuras iesaistījušās projektā; 

- apkopot labās prakses piemērus projektu 
nedēļas organizēšanā. 

skolēnu 
pašpārvaldes 
 
Pašvaldības 

jas  
NVO  

3.2. Eiropas gada mājas 
lapas (vai sadaļas IZM 
mājas lapā) izveide un 
regulāra aktualizēšana 
 
 

Nodrošināt vienotu 
izpratni par 
brīvprātīgā darba 
būtību, informēt 
sabiedrību par 
pasākumiem 
Eiropas gada 
ietvaros 

Izstrādāt Eiropas gada mājas lapu (vai sadaļu 
IZM mājas lapā), kurā tiktu iekļauta šāda 
informācija: 
- brīvprātīga darba gada kalendārs, to regulāri 

aktualizējot atbilstoši pasākumiem Eiropas 
gada ietvaros;  

- Brīvprātīgā darba dienasgrāmatas un blogi; 
- Brīvprātīgais darbs – būtība, tiesiskā bāze, 

labā prakse, izaicinājumi; 
- Video / foto un citi produkti, kas veidoti 

Eiropas gada ietvaros.  

Janvāris, 
februāris 
 
Visa gada 
garumā 

Valsts un 
pašvaldību iestādes, 
NVO 
 
Brīvprātīgie, 
brīvprātīgā darba 
organizatori (NVO, 
valsts un pašvaldību 
iestādes) 
 
Interesenti, 
potenciālie 
brīvprātīgie un 
brīvprātīgā darba 
organizētāji 

IZM  1500 LVL 
Pakalpojuma 
līgums 

3.3. Organizēt reģionos 
apaļā galda diskusijas 
par brīvprātīgā darba 
attīstību . 

Nodrošināt vienotu 
izpratni par 
brīvprātīgā darba 
būtību, informēt 
sabiedrību par 
pasākumiem 
Eiropas gada 
ietvaros 

- Organizētas piecas reģionālās apaļā galda 
diskusijas; 

- Apkopoti diskusiju rezultāti, definētas 
rekomendācijas brīvprātīgā darba attīstībai 
reģionos; 

Janvāris, 
februāris 

Pašvaldību iestādes, 
NVO 
 
Brīvprātīgie, 
brīvprātīgā darba 
organizatori  
 
Interesenti, 
potenciālie 
brīvprātīgie un 
brīvprātīgā darba 
organizētāji 

IZM 
 
Plānošanas 
reģionu 
administrāci
jas 
 
Reģionālie 
NVO 
resursu 
centri 

Organizētas 
piecas 
reģionālās 
apaļā galda 
diskusijas  

5000 LVL 

3.4. Eiropas gada atklāšanas 
preses konference  

Prezentēt Eiropas 
gada ideju, 
pasākumus un 
aicināt sabiedrību 
iesaistīties 
brīvprātīgajā darbā 

- Informēt par Eiropas gada plānotajām 
aktivitātēm; 

- informēt par brīvprātīgo darbu, tiesisko 
ietvaru un „interpretācijas” termina lietojumā; 

- prezentēt brīvprātīgā darba nozīmi valsts un 
pašvaldību iestāžu darbībā.  

Janvāris Valsts un 
pašvaldību iestādes, 
NVO 
 
Brīvprātīgie, 
brīvprātīgā darba 
organizatori (NVO, 
valsts un pašvaldību 
iestādes) 

IZM 
 
Plānošanas 
reģionu 
administrāci
jas 
 

Organizēts 
Eiropas gada 
atklāšanas 
pasākums  

Esošā 
budžeta 
ietvaros 
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Interesenti, 
potenciālie 
brīvprātīgie un 
brīvprātīgā darba 
organizētāji 

3.5. Memoranda par 
brīvprātīga darba 
attīstību Latvijā 
pieņemšana valsts 
līmenī 
 
 

Nodrošināt vienotu 
izpratni par 
brīvprātīgā darba 
būtību, tiesisko 
regulējumu, tā 
ieguldījumu 
tautsaimniecībā un 
attīstības 
perspektīvām 

- Sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm 
izstrādāt memorandu par brīvprātīga darba 
attīstību Latvijā, kurā iekļaujams arī tā 
ieviešanas uzraudzības mehānisms; 

- vienoties par brīvprātīgā darba atbalsta 
pasākumiem un instrumentiem no valsts un 
pašvaldību puses, kas būtu definējami 
attīstības plānošanas dokumentos.  

Marts Brīvprātīgie, 
brīvprātīgā darba 
organizētāji (NVO, 
valsts un pašvaldību 
iestādes), interesenti 

IZM 
Brīvprātīgie, 
brīvprātīgā 
darba 
organizētāji  
 
Valsts 
prezidenta 
kanceleja  

Izstrādāts 
memorands par 
brīvprātīga 
darba attīstību 
Latvijā 
 

Esošā 
budžeta 
ietvaros 

3.6. Dokumentālo īsfilmu, 
animācijas filmu un 
reklāmas rullīšu 
konkurss  

Demonstrēt 
brīvprātīgā darba 
iespēju 
daudzveidību un 
veicināt jauniešu un 
citu sabiedrības 
grupu izpratni par 
brīvprātīgā darba 
vērtību un nozīmi.  

- Organizēt dokumentālo īsfilmu, animācijas 
filmu un reklāmas rullīšu konkursu; 

- organizēt darbu prezentāciju Eiropas gada 
pasākumu ietvaros; 

- publicēt Eiropas gada mājas lapā iesūtītos 
darbus; 

- izteikt atzinību labākajiem darbiem.  
 

Aprīlis – 
Septembris  

NVO, fiziskas 
personas 

IZM/ 
pašvaldības 
 
 

Apkopotas 
dokumentālās 
īsfilmas, 
animācijas 
filmas un 
reklāmas rullīši 
par brīvprātīgo 
darbu 

Tiks 
organizēts 
konkurss 
saskaņā ar 
3.9. punktu 

3.7. Interaktīvā Eiropas 
gada pieredzes 
konference 
 

Veicināt brīvprātīgā 
darba stratēģisku 
attīstību un iespēju 
daudzveidību 

- Publicēt pētījuma rezultātus; 
- izplatīt labas prakses piemērus; 
- nodrošināt iespēju satikties brīvprātīgā darba 

devējam, brīvprātīgajam un politikas 
veidotājiem;  

- prezentēt dokumentālās īsfilmas, animācijas 
filmas un reklāmas rullīšus par brīvprātīgo 
darbu; 

- pasniegt Brīvprātīga darba gada balvu 
brīvprātīgajiem, brīvprātīgā darba veicējiem 
un brīvprātīgā darba veicinātājiem (dažādās 
nominācijas); 

- rīkot diskusijas par brīvprātīgo darba attīstības 
iespējām; 

- konferenci translēt internetā. 

Novembris Valsts un 
pašvaldību iestādes, 
NVO 
 
Brīvprātīgie, 
brīvprātīgā darba 
organizatori (NVO, 
valsts un pašvaldību 
iestādes) 
 
Interesenti, 
potenciālie 
brīvprātīgie un 
brīvprātīgā darba 
organizētāji 

Valsts un 
pašvaldību 
iestādes, 
NVO 
 
Brīvprātīgie, 
brīvprātīgā 
darba 
organizatori 
(NVO, 
valsts un 
pašvaldību 
iestādes) 
 
Interesenti, 
potenciālie 
brīvprātīgie 
un 

Īstenota 
interaktīvā 
Eiropas gada 
pieredzes 
konference 
 

7500 LVL 
Konferences  
izmaksas 
(telpu īre, 
aprīkojums, 
kafijas 
pauzes, ceļa 
izdevumi 
reģionu 
NVO 
pārstāvju 
dalībai, gada 
balvām u.c.) 
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brīvprātīgā 
darba 
organizētāji 

3.8. Projektu konkurss 
aktivitāšu 
organizēšanai 
starptautiskajā 
brīvprātīgo darba dienā 
5.decembrī  

Veicināt brīvprātīgā 
darba dienas 
atzīmēšanu Latvijas 
novados 

-  Izsludināt konkursu par aktivitāšu 
organizēšanu starptautiskajā brīvprātīgo darba 
dienā 5.decembrī. 

Novembris, 
decembris 

NVO IZM 
Pašvaldības 
NVO 

Katrā 
plānošanas 
reģionā īstenoti 
divu projekti   
  

10 000 LVL 
Projektu 
konkurss 

3.9. Īstenot integrētās 
mārketinga 
komunikācijas 
kampaņu brīvprātīgā 
darba popularizēšanai  
 

Ar publicitātes 
kampaņas palīdzību 
informēt visu 
Latvijas sabiedrību 
par brīvprātīgā 
darba nozīmi, celt 
brīvprātīgā darba 
prestižu, veicināt 
izpratni par to. 

- Nodrošināt publicitāti elektroniskajos, 
drukātajos, interneta un sociālajos medijos par 
Eiropas gada pasākumiem; 

- izmantot skolu avīzes, skolu radio un 
interneta lapas publicitātes nodrošināšanai; 

- iniciēt sižetus populārākajās TV un radio 
raidījumos; 

- organizēt pārraides TV un radio par 
pasākumiem, kuru īstenošanā piedalās 
brīvprātīgie; 

- popularizēt interneta vietnes, kas piedāvā 
brīvprātīgo vakances; 

- iesaistīt Eiropas gada aktivitātēs Latvijā 
esošos Eiropas brīvprātīgā dienesta 
brīvprātīgos (sadarbībā ar JSPA);  

- organizēt brīvprātīgo flashmob visā Latvijā (5 
NVO organizēti projekti); 

- organizēt apaļā galda un publiskās diskusijas 
TV ar politiķiem un ekspertiem par 
brīvprātīgo darbu, tā attīstību;  

- informatīvu materiālu izplatīšana par 
brīvprātīgo darba būtību, jēdzienu un 
saturisko ietvaru, pievēršot uzmanību dažādu 
terminu, likumdošanas skaidrošanai, kā arī 
iespēju popularizēšanai. Dažkārt brīvprātīgais 
darbs tiek jaukts ar praksi, sabiedrisko darbu, 
palīdzību vecākiem u.t.t.;  

- Eiropas gada „promo” materiālu sagatavošana 
(krekliņi, krūzes u.t.t) un izmantošana 
balvām; 

- intervijas ar pazīstamiem cilvēkiem par 
attieksmi pret brīvprātīgo darbu; 

- brīvprātīgā darba labas gribas vēstnieki (10); 

Visa gada 
garumā 

Jaunieši, NVO un 
dažādas sabiedrības 
grupas 

IZM 
ES Māja 
Pakalpojum
a sniedzējs 

Izstrādāta un 
ieviesta 
kampaņa, 
iesaistīti 
nacionālie, 
reģionālie 
mediji 
(elektroniskie, 
drukātie, 
interneta, 
vides, 
sociālie), 
palielinājies 
sabiedrības 
izpratnes, 
zināšanu 
līmenis par 
brīvprātīgo 
darbu, 
pieaudzis 
brīvprātīgā 
darba prestižs 
sabiedrībā, 
pieaudzis 
līdzdalības 
līmenis. 

16 000 LVL 
Pakalpojum
a līgums 
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- aktualizēt brīvprātīgā darba praktizēšanu 
esošo pasākumu ietvaros (pilsētu svētki, 
valsts un pašvaldību pasākumi, ģimenes 
diena, Lielā talka u.t.t.); 

- organizēt konkursu 3.6.punkta ietvaros. 
3.10. Organizēt Eiropas 

dienas atbilstoši 
brīvprātīgā darba 
tematikai   

  Maijs ĀM   Vadības 
partnerības 
finansējums  

 Noteikt Starptautisko 
brīvprātīgo dienu 
(5.decembris) kā 
valstiski atzīmējamu 
dienu; 
 

Pievērst uzmanību 
brīvprātīgajam 
darbam 

- Popularizēt brīvprātīgo darbu Latvijā; 
- Izcelt brīvprātīgā darba nozīmīgumu 

sabiedrības attīstībai. 

Aprīlis IZM, LM   Esošā 
budžeta 
ietvaros 

3.11. Eiropas Brīvprātīgā 
darba ceļojums 
2011.gada 25.09.-03.10 

Pievērst uzmanību 
brīvprātīgajam 
gadam Eiropas 
kontekstā 

 Septembris, 
oktobris 

EK Centralizēti 
pasākumi no 
EK 
 

 EK 
finansējums 

       Kopā: 57 190 LVL 
 

       Plānots: 45 682 + 
11 508 (LV 
līdz-
finansējums) = 
57190 LVL 

 
 


