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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 30. martā                                              Nr.  160 

                       (protokols Nr. 8,  50.§.) 

 
Par nolikuma “Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību 

Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu  

 

Nolikums “Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” 

nosaka vienotu jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novada 

pašvaldībā un ir izdots ar mērķi veicināt brīvprātīgā darba sistēmas izveidošanu un ieviešanu 

praksē, apliecinot personas pieredzi, kas gūta veicot brīvprātīgo darbu, sniegt trešajām personām 

pārskatāmu, salīdzināmu un ticamu informāciju par pienākumiem, kurus jaunietis veicis pie 

konkrētā brīvprātīgā darba organizētāja, kā arī par brīvprātīgā darba veikšanai veltīto laiku un tā 

ietvaros iegūtajām un pilnveidotajām prasmēm.  

Jauniešu brīvprātīgā darba uzdevumi ir sniegt iespēju jauniešiem neatkarīgi no dzimuma, 

izcelsmes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociāliem, fiziskiem vai 

ģeogrāfiskiem nosacījumiem iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas sociālo un profesionālo 

pieredzi. 

Atbilstoši Brīvprātīgā darba likumā 3.pantā noteiktajam, brīvprātīgo darbu ir tiesības organizēt 

biedrībām un nodibinājumiem, tai skaitā arodbiedrībām un to apvienībām; valsts un pašvaldību 

iestādēm; politiskajām partijām un to apvienībām; sociālajiem uzņēmumiem. 

Vadoties no augstākminētā, lai pilnvērtīgāk realizētu likumā „Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktās 

pašvaldības autonomās funkcijas, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41. 

panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Jaunatnes likuma 9. pantu, Brīvprātīgā darba likuma 3. panta 2.punktu,  ņemot vērā domes 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2022. gada 22.marta atzinumu (sēdes 

protokols Nr.3) atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda 

Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, 

Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, 
Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1.Apstiprināt Nolikumu Nr. 12/22 „Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību 

Smiltenes novadā” (pielikumā).  

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 
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