
JAUNIEŠU BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA VADLĪNIJAS 

Alūksnes novadā  

 

Vispārīgie jautājumi 

 

1. Jauniešu brīvprātīgā darba vadlīnijas (turpmāk- Vadlīnijas) nosaka:  

1.1.    kārtību kādā tiek apliecināta personas pieredze, kas iegūta, veicot brīvprātīgo 

darbu biedrībā, nodibinājumā, valsts vai pašvaldības iestādēs Alūksnes novadā 

(turpmāk – Brīvprātīgā darba organizētājs), 

1.2.    Brīvprātīgā darba organizēšanas kārtību, brīvprātīgā darba veicēja (turpmāk – 

Brīvprātīgais) tiesības un pienākumus. 

2. Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, organizējot brīvprātīgo darbu (turpmāk- BD), ievēro 

Brīvprātīgā darba likumu un citus Latvijas republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 

3. BD ir uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls 

bezatlīdzības darbs sabiedrības labā, bez peļņas gūšanas nolūka. 

4. Vadlīniju izpratnē Brīvprātīgais  Alūksnes novadā ir jaunietis vecumā no 13-25 gadiem. 

Jauniešiem no 13 līdz 16 gadu vecumam papildus nepieciešama vecāku rakstiska atļauja 

veikt konkrētus darba pienākumus.  

5. Jauniešu BD koordinators ir Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes (turpmāk -

ABJC) lietu speciālists, sadarbojoties ar BD organizētājiem Alūksnes novadā (ABJC 

sadarbības iestādes). 

 

Vienošanas par brīvprātīgā darba veikšanu 

 

6. Brīvprātīgais izsaka savu vēlmi veikt BD, reģistrējoties un elektroniski aizpildot 

pieteikuma veidlapu, kas pieejama ABJC mājaslapā (www.abjc.lv) sadaļā Brīvprātīgais 

darbs. Iesniegto datu glabātājs un apstrādātājs ir ABJC.  

7. Brīvprātīgais un ABJC var slēgt rakstisku Vienošanos par BD veikšanu (turpmāk – 

Vienošanās), bet BD var tikt veikts arī bez rakstiskas Vienošanās, pusēm mutiski 

vienojoties, šajā gadījumā BD stundu uzskaites kārtība arī ir spēkā. 

8. Brīvprātīgais BD var veikt vienlaicīgi vairākās organizācijās, gūstot iespēju pilnveidot 

dažādas kompetences. 

9. Brīvprātīgais drīkst veikt tikai tādus darbus, kas nekaitē viņa fiziskajai vai garīgajai 

veselībai, kā arī neapdraud apkārtējos. 

 

Brīvprātīgā tiesības un pienākumi 

 

10. Brīvprātīgā pienākumi: 

10.1. apzinīgi un godprātīgi pildīt BD; 

10.2. veicot BD ievērot BD organizētāja norādījumus, darbavietas iekšējos kārtības 

noteikumus, darba drošības noteikumus un ētikas normas; 

10.3. saudzīgi izturēties pret BD organizētāja mantu; 

http://www.abjc.lv/


10.4. neizpaust ierobežotas pieejamības informāciju, kas, veicot BD, kļuvusi zināma; 

10.5. neveikt darbības, kas varētu kaitēt BD organizētāja reputācijai. 

11. Brīvprātīgā tiesības: 

11.1. saņemt no BD organizētāja visu nepieciešamo informāciju, sekmīgai BD 

izpildei; 

11.2. saņemt no BD organizētāja rakstveida apliecinājumu Brīvprātīgā darba stundu 

uzskaites grāmatiņā par BD pavadīto laiku; 

11.3. veikt BD drošos apstākļos; 

11.4. saņemt dažādus bonusus par BD veikšanu: 

11.4.1. dažādi organizāciju piedāvātie labumi; 

11.4.2. rekomendācijas no BD organizētāja par sekmīgi izpildītu darbu; 

11.4.3. BD veicēju pasākumi. 

 

Brīvprātīgā darba stundu uzskaite 

 

12. Lai apliecinātu Brīvprātīgā nostrādātās stundas, Brīvprātīgais par katru BD īstenošanu 

veic atzīmes Brīvprātīgā darba stundu uzskaites grāmatiņā un BD organizētājs ar savu 

parakstu ierakstus apliecina. 

13. Brīvprātīgā darba stundu uzskaites grāmatiņu var saņemt Alūksnes Bērnu un jauniešu 

centrā (Dārza ielā 8a, Alūksnē, LV-4301) pie jaunatnes lietu speciālista. 

 

Brīvprātīgā darba apliecinājums 

 

14. Brīvprātīgā darba pieredze un iegūtās prasmes un kompetences var tikt apliecinātas, 

izsniedzot ABJC veidotu apliecinājumu par veikto BD (turpmāk – Apliecinājums). 

15. Apliecinājuma mērķis ir sniegt trešajām personām ticamu informāciju par Brīvprātīgā 

iegūtajām prasmēm un kompetencēm, veicot BD, kā arī BD veikšanai veltīto laiku. 

16. Brīvprātīgajam ir iespējams saņemt 3 dažādu līmeņu Apliecinājumus, atkarībā no 

nostrādāto stundu skaita – Bronzas, Sudraba un Zelta: 

16.1. Bronzas līmeņa apliecinājums – ne mazāk kā 40 BD stundas; 

16.2. Sudraba līmeņa apliecinājums – ne mazāk kā 60 BD stundas; 

16.3. Zelta līmeņa apliecinājums – ne mazāk kā 80 BD stundas. 

17. Par Apliecinājumā sniegto ziņu patiesumu atbild katrs BD organizētājs, pie kura 

Brīvprātīgais veicis BD. 

18. Apliecinājumi tiek pasniegti gada noslēguma pasākumā, kurā tiek godināti Brīvprātīgie. 

Šim pasākumam var pieteikties jebkurš Brīvprātīgais, kas sasniedzis kādu no 

Apliecinājumu līmeņiem nepieciešamo BD stundu apjomiem, iesniedzot ABJC 

jaunatnes lietu speciālistam Brīvprātīgā darba stundu uzskaites grāmatiņu. 

 

 

 

 


