Brīvprātīgo godināšanas
„GADA BRĪVPRĀTĪGAIS JELGAVĀ 2018”
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
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Saskaņā ar 18.06.2015. pieņemto likumu “Brīvprātīgā darba likums” Jelgavas pilsētas dome
(turpmāk-organizators) organizē brīvprātīgo godināšanu “Gada brīvprātīgais Jelgavā”.
Godināšanas mērķis ir veicināt Jelgavas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt
iesaistīšanos brīvprātīgā darba veikšanā.
Brīvprātīgais darbs Brīvprātīgā darba likuma un šī Nolikuma izpratnē ir organizēts un uz labas
gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības
labā. Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji pēc savas gribas,
bez finansiālas ieinteresētības, iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un
apkārtējo dzīves kvalitāti. Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās dzīves jomās – sociālā aprūpe
un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra, izklaides
pasākumi u.c.
Brīvprātīgais darbs var būt dažu stundu, dienu, nedēļu vai mēnešu darbs Jelgavas pilsētā. Darbu
var veikt klātienē vai neklātienē, piemēram, kā e-brīvprātīgo darbu.
Paziņojums par godināšanas pieteikumu iesniegšanu tiek publicēts laikrakstā „Jelgavas
Vēstnesis” un interneta vietnēs www.jelgava.lv, www.sip.jelgava.lv .
II. Godināšanas noteikumi
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Pieteikumus godināšanai var iesniegt valsts vai pašvaldības iestāde, reliģiskā organizācija,
nevalstiskā organizācija.
Viens pieteicējs var pieteikt ne vairāk kā trīs brīvprātīgā darba veicējus.
Brīvprātīgais darbs tiek veikts Jelgavas pilsētas pašvaldības teritorijā.
III. Dalībnieki
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Dalībnieki ir valsts vai pašvaldības iestāžu, reliģisko organizāciju, nevalstisko organizāciju
izvirzītie kandidāti, par kuriem aizpildīts pieteikums.
10. Izvirzītais kandidāts ir fiziskā persona, kas sasniegusi 13 gadu vecumu.
IV. Norises laiks un pieteikumu iesniegšanas kārtība
11. Pieteikumi godināšanai jāiesniedz līdz 2018. gada 28.novembra plkst. 17:00.
12. Pieteikuma anketa elektroniskā formā ir pieejama interneta vietnēs www.jelgava.lv,
www.sip.jelgava.lv vai papīra formātā anketu var saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (Lielā ielā 11, Jelgavā) un Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Skolotāju ielā 8, Jelgavā).
13. Pieteikumus pieņem līdz 28. novembrim Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā (Lielā ielā 11, Jelgava) vai nosūtot elektroniski, parakstītus ar drošu
elektronisku parakstu uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv.

14. Iesniedzamie dokumenti:
14.1. Pieteikuma anketa (maksimālais apjoms divas A4 formāta lapas);
14.2. Atsauksmes vai rekomendācijas par brīvprātīgi paveikto darbu (vismaz vienu
atsauksmi vai rekomendāciju);
14.3. Vēlams pievienot publikācijas presē un fotogrāfijas, kas atspoguļo kandidāta
brīvprātīgā darba aktivitātes. Maksimālais iesniegto publikāciju vai fotogrāfiju skaits
ne vairāk par 10 gab.
15. Pieteicējs pieteikuma anketā ar savu parakstu apliecina, ka visa iesniegtā informācija atbilst
patiesībai.
16. Iesniegtos pieteikumus un pievienotās publikācijas un fotogrāfijas pieteicējiem atpakaļ
neizsniedz.
V. Pieteikumu vērtēšana
17. Pieteikumus izvērtē vērtēšanas komisija.
18. Kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēti iesniegtie pieteikumi:
18.1. Veiktā brīvprātīgā darba nozīme vietējās kopienas vai kāda cilvēka dzīvē;
18.2. Sadarbība ar pašvaldību vai sniegta palīdzība konkrētai mērķa grupai, organizācijai;
18.3. Brīvprātīgā darba veikšanai veltīts laiks, to regularitāte;
18.4. Veiktā brīvprātīgā darba ietekme uz brīvprātīgo darba prestižu (citu motivēšana,
aktīva brīvprātīgo darba popularizēšana, veiktā darba atpazīstamība sabiedrībā,
publicitāte – raksti, ziņas, plakāti, raidījumi, sociālie mediji);
18.5. Īpaši nopelni brīvprātīgā darba veicināšanā un atbalstīšanā.
19. Iesniegtajam pieteikumam jāatbilst vismaz vienam no 19.punktā minētajiem kritērijiem.
20. Vērtēšanas komisija pēc visu pieteikumu saņemšanas, izvērtējot brīvprātīgo stāstu kontekstu,
izveidos vairākas nominācijas, kādās brīvprātīgā darba veicēji tiks godināti.
21. Organizatoriem ir tiesības mainīt šī nolikuma noteikumus. Izmaiņas tiek paziņotas interneta
vietnēs www.jelgava.lv, www.sip.jelgava.lv
VI. Brīvprātīgo godināšana
22. Godināšanas pasākums norit Starptautiskajā brīvprātīgo dienā.
23. Par norises vietu un laiku kandidātam un pieteikuma iesniedzējam tiek paziņots personiski.
VII. Izmantošanas tiesības
24. Organizatoram ir tiesības bez samaksas veikt pieteikumos iekļauto tekstu un fotogrāfiju vai to
fragmentu pirmreizēju, atkārtotu un neierobežotu izmantošanu citos darbos, kā arī to izplatīšanu,
reproducēšanu, publiskošanu jebkādā veidā vai citādu izmantošanu pēc saviem ieskatiem bez
saskaņošanas ar teksta un fotogrāfijas autoriem.

Kontaktinformācija:
Linda Vovere
tālr.: +371 63005527

