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Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2018. gadā
Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūra
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

Brīvprātīgo godināšana ar Goda zīmes pasniegšanu starptautiskajā
brīvprātīgo dienā. Īpaši pasākumi Latgalē, Kurzemē, Vidzemē,
Zemgalē, Rīgā. 2018.gads (32.aktivitāte)
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)

I.
1. Pasākuma mērķis

2. Īstenoto aktivitāšu
apraksts un laika grafiks
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Pasākuma saturiskais pārskats
Pasākums atbilst šādiem Latvijas simtgades svinību mērķiem:
- Daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību,
uzņēmīgumu un sasniegumus;
- Modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības
uzņemšanos par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti;
- Stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu
Latvijai.
Pasākuma mērķis ir 2018.gadā, Latvijas valsts simtgades
pasākumu plāna ietvaros, godināt brīvprātīgos, organizējot
pasākumu „Gada brīvprātīgais” Rīgā un reģionos.
Līdz 2018.gada 26.oktobrim visas pašvaldības un ar
brīvprātīgo darba koordinēšanu/organizēšanu saistītās
nevalstiskās organizācijas tika aicinātas pieteikt pretendentus
godināšanai. Organizatoru izveidota žūrija izvērtēja
pieteikumus un izvēlējās godināmos.
Par katru Goda zīmes (sudraba piespraude) saņēmēju
sagatavots video stāsts, un goda zīmes pasniedza sabiedrībā
zināmi cilvēki.
Piedalās nevalstiskās organizācijas, pašvaldību un valsts
institūciju pārstāvji, kā arī brīvprātīgie no visas Latvijas.
Gatavojoties godināšanai, sagatavots izdevums par brīvprātīgo
darbu Latvijā, un 13.novembrī organizēta konference.
Pasākums atbilst šādiem Latvijas simtgades svinību
kritērijiem:
− Attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves
vietai;
− Attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu;
− Nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;
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− Nostiprināta drošības sajūta Latvijā.
1) Izstrādāta “Brīvprātīgo godināšanas” un Nodarbinātības
valsts aģentūras (turpmāk – NVA) platformas brivpratigie.lv
vienotā stila grāmata – vizuālā identitāte visiem reprezentācijas
materiāliem ievērota katrā no organizētajiem notikumiem;
2) 13. novembrī organizēta brīvprātīgā darba konference
„Brīvprātība – mans sirdsdarbs”. Trīs tematiskajos blokos
„Brīvība. Prāts. Sirds.” aktualitātes par brīvprātīgo darbu
atklāja 9 lektori - Linda Vovere, Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes
lietu speciāliste, Daiga Livčāne – Dziesmu un deju svētku
brīvprātīgo koordinatore, Ieva Gudina - Ghetto Games
projektu vadītāja, Kitija Bite - Rīgas Stradiņa Universitātes
lektore, Ivars Balodis – invalīdu un viņu draugu apvienības
„Apeirons” vadītājs, Sigita Rozentāle - Labklājības ministrijas
Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte, Laura
Bičkovska - Bērnu slimnīcas fonda pārstāve, Agnese
Trofimova – Latvijas Sarkanā Krusta sabiedrisko un
starptautisko attiecību vadītāja un NVA brivpratigie.lv
platformas vadītājs Ints Teterovskis. Labklājības ministra,
NVA direktores un sadarbības partneres Maijas Kolbergas,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu vadības
un uzraudzības daļas vecākās projektu vadītājas, uzrunā tika
uzsvērta brīvprātīgā darba nozīmība. Klātienē konferencē
piedalījās 140 dalībnieki, un to tiešraidē vēroja 790 unikālie
skatītāji. Konferencē tika apkopoti viedokļi un attiecīgi
papildināts
saturs
rokasgrāmatā
brīvprātīgā
darba
organizatoriem;
3) Brīvprātīgo godināšanas žūrija izvērtējusi 175 pieteikumus
no visas Latvijas, ar sudraba Goda zīmi 24. novembrī, Rīgā,
kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, „Gada brīvprātīgais 2018”
godināti 7 brīvprātīgā darba veicēji, 1 biedrība un 2 pilsētu
pašvaldības. Katru brīvprātīgo un organizāciju sveica tādi
sabiedrībā atpazīstami cilvēki kā Jaunā Rīgas teātra aktieris
Gundars Āboliņš, Latvijas Futbola federācijas prezidents
Kaspars Gorkšs, Lielās talkas organizatore Vita Jaunzeme,
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža vietnieks Gints
Kukainis, Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks,
kultūras ministre Dace Melbārde, labklājības ministrs Jānis
Reirs un NVA direktore Evita Simsone. Brīvprātīgos Latgalē
godināja 5. decembrī Daugavpilī, Zemgalē – 5. decembrī
Jelgavā, Kurzemē - 6. decembrī Liepājā un Vidzemē - 8.
decembrī Valmierā. Par Goda zīmju saņēmējiem izveidoti
video sižeti, kas ir pieejami publiski. Reģionos īpaša atzinība
izteikta 20 brīvprātīgā darba veicējiem un organizatoriem.
Godināšanas pasākumus Latvijā apmeklējuši vairāk kā 490
dalībnieki, neskaitot īpašos viesus, kas piedalījās katrā
notikumā;
4) Godināšanas ietvaros izveidoti 9 nelieli video stāsti par
brīvprātīgajiem un brīvprātīgā darba organizatoriem Latvijā,
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3. Pasākuma
mērķauditorija (t. sk.
plānotās iedzīvotāju
grupas, sasniegto
iedzīvotāju skaits (tiešā un
netiešā mērķauditorija),
iespēja līdzdarboties un
(vai) sniegt atgriezenisko
saiti, daudzveidīgu
pieejamības aspektu
nodrošināšana utt.)

4. Sadarbības partneri
(t. sk. reģionu, pilsoniskās
sabiedrības u. c. pārstāvji)

5. Pasākumu rezultātu
ilgtspēja/paliekošā
vērtība

kas ieguvuši „Gada brīvprātīgais 2018” titulu. Video sižetos
par brīvprātīgajiem savu atzinību pauž arī līdzcilvēki, tajā
skaitā sabiedrībā atpazīstami cilvēki. Izveidota īsfilma par
personām, kuras veic brīvprātīgo darbu Latvijā un pasākumu
„Gada brīvprātīgais 2018”, filmas publiskošana paredzēta
2019. gada I ceturksnī;
5) izgatavota rokasgrāmata brīvprātīgā darba organizētājiem
„BRIVPRATIGIE.LV” par brīvprātīgo darbu Latvijā, kurā
definēts brīvprātīgais darbs, tendences un labās prakses
piemēri brīvprātīgā darba organizatoriem un veicējiem. Tās
prezentācija plānota 2019. gada I ceturksnī;
6) visu 2018. gadu veicināta brīvprātīgā darba atpazīstamība,
nodrošināta dalība konferencēs, tādējādi popularizējot
brīvprātīgo darbu un platformu brivpratigie.lv.
Pasākums tiešā un netiešā veidā skāra Latvijas sabiedrību
kopumā, tai skaitā īpaši uzrunāti:
− Latvijas reģionu iedzīvotāji;
− Jaunieši.
Brīvprātīgie, potenciālie brīvprātīgie, kā arī sabiedrība
kopumā.
Bezmaksas pasākums (aicinātie dalībnieki – brīvprātīgajā
darbā iesaistītie un īpašie viesi).
Godināšanu un brīvprātības konferenci, balstoties uz
dalībnieku sarakstiem, kopā apmeklējuši vairāk kā 630
personas. Ņemot vērā reģionos izvēlētās godināšanas norises
vietu ietilpību, dalībnieku skaits ir mazāks nekā plānots (800
līdz 2000), bet reģioni parūpējušies par lielāku godināšanas
publicitāti.
Video sižeti par godinātajiem brīvprātīgā darba organizatoriem
un veicējiem facebook.com vietnē skatīti 8478 reizes, unikālie
skatītāji 7177. Video tiešraides ieraksts no konferences skatīts
1150 reizes, unikālie skatītāji 986 (statistika 08.01.2019.)
Par organizētajiem notikumiem, veidotajiem video sižetiem no
dalībniekiem saņemtas vairākas pozitīvas atsauksmes. Gan
konferencē, gan godināšanā līdzdarbojoties tika radīti mākslas
darbi, kas turpmāk vēstīs par brīvprātīgo kopdarba skaistumu.
Valmieras novada fonds, Izglītības un zinātnes ministrija,
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības
integrācijas pārvalde, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes
nodaļa, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departaments, biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Liepājas pilsētas
pašvaldība.
Rezultāti:
− Radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par
brīvprātīgo darbu;
− Attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves
vietai;
− Attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu;
− Nostiprināts lepnums par Latvijas valsti;
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− Nostiprināta drošības sajūta Latvijā;
− Radīta jauna kultūras pieredze un emocijas.

6. Pasākuma publicitāte
(t. sk. iespieddarbu,
reklāmu, publisko
paziņojumu izvietošana,
piemēram, tīmekļvietnes
adrese, laikraksta, mediju,
raidījuma nosaukums utt.)

Konference „Brīvprātība – mans sirdsdarbs” pulcējusi
brīvprātīgo kustības aktīvākos dalībniekus, kuri personīgi
saņēmuši konferencē rādītās prezentācijas, kas ļaus konferencē
gūtās atziņas izmantot arī turpmāk. Publiski ikvienam,
interesentam ir pieejams konferences videoieraksts.
2018. gada brīvprātīgajiem dāvātās sudraba godazīmes ir
paliekošs atgādinājums par paveikto darbu. 2018. gadā
godināto video sižeti, rokasgrāmata brīvprātīgā darba
organizatoriem „BRIVPRATIGIE.LV”, pasākumu ietvaros
tapušie mākslas darbi, kā arī 2018. gadā gūtā pieredze kalpos
par jomas tālākas attīstības pamatu, “Brīvprātīgo godināšanas”
nepārtrauktību. Plānots, ka 2019. un turpmākajos gados NVA
organizēs brīvprātīgo godināšanas pasākumus iestādes
darbības nodrošināšanai pieejamā finansējuma ietvaros, kā arī
piesaistot sadarbības partnerus Rīgā un reģionos.
03. aprīlī NVA mājaslapas aktualitāšu sadaļā ievietota ziņa
„Dziesmusvētki un Labklājības ministrija aicina pieteikties
brīvprātīgos”
20. septembrī un atkārtoti 4. oktobrī NVA mājaslapā publicēta
relīze „Aicinām pieteikt aktīvākos brīvprātīgā darba veicējus
un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2018””.Abas
reizes to publicēja Lvportals.lv un Ziemellatvija.lv, vienreiz Irliepaja.lv, Tukums.lv, Stars, La.lv, Jelgavasvestnesis.lv,
Daugavpils.lv, Riga.lv, Brocēnu Novadā, Dzirkstele.lv,
Valmiera.lv, Aluksniesiem.lv
27. septembrī NRA gan avīzē, gan portālā publicēja īsu
aktualitāti par to, ka NVA aicina pieteikt brīvprātīgos
godināšanai.
Kopumā septembrī un oktobrī “Gada brīvprātīgais 2018” tika
pieminēts 51 publikācijā, kas sasniedza gandrīz 1,2 miljonus
lasītāju.
13. novembrī notika konference “Brīvprātība – mans
sirdsdarbs”
31. oktobrī NVA mājaslapā publicēta relīze „Aicinām
brīvprātīgā darba organizētājus un veicējus pieteikties dalībai
konferencē „Brīvprātība – mans sirdsdarbs””. Relīzi publicēja
Lvportals.lv un Ezerzeme (gan latviešu, gan krievu valodas
izdevumā)
12. novembrī NVA mājaslapā publicēta relīze „13. novembrī
notiks konference “Brīvprātība - mans sirdsdarbs”, kuru
publicēja Lvportals.lv un Ziemellatvija.lv.
13. novembrī NVA mājaslapā publicēts raksts par konferences
norisi „Konstruktīvā un radošā gaisotnē Rīgā norisinājās NVA
konference „Brīvprātība – mans sirdsdarbs””.
Kopumā 2018. gada 2. pusgadā konference pieminēta 6
rakstos, kuru kopējā auditorija bija 108,5 tūkstoši lasītāju.
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24. novembrī Rīgā, 5. decembrī Daugavpilī un Jelgavā, 6.
decembrī Liepājā un 8. decembrī Valmierā notika “Gada
brīvprātīgais 2018” godināšanas pasākumi.
26. novembrī NVA mājaslapa publicēta relīze „Svinīgajā
pasākumā “Gada brīvprātīgais 2018” godināti aktīvākie
brīvprātīgā darba veicēji, organizētāji un brīvprātībai
draudzīgākās pašvaldības” un 14. novembrī – publicēts raksts
„Latgale, Zemgale, Kurzeme un Vidzeme godināja labākos
brīvprātīgos “Gada brīvprātīgais 2018””.
Šie pasākumi piesaistīja reģionālo mediju interesi, kuri veidoja
reportāžas par to norisi un rakstīja par balvu saņēmējiem.
Kopumā novembrī un decembrī “Gada brīvprātīgais 2018” tika
pieminēts 83 rakstos, kas sasniedza 1,3 miljonus lasītāju.
Kopumā pasākums “Gada brīvprātīgais 2018” 2018. gada 2.
pusgadā pieminēts 150 rakstos, kas sasniedza vairāk nekā 3
miljonus lielu lasītāju auditoriju. Projekts brivpatigie.lv
pieminēts 68 rakstos, kas sasniedz 1,7 miljonus lielu auditoriju.
7. Cita informācija,
kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikācijas
kodi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām
1
1000–9000
1000–4000;
6000–7000
1000–2000
1000
2000
3000
7100–7500
7310

7350

5000; 9000

Izdevumu klasifikācijas
kodu nosaukums atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām

Plāns

Izpilde

Starpība*

2
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3
40 000
40 000

4
40 000
40 000

5=3–4
0
0

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
pašvaldībām noteiktam
mērķim
Valsts budžeta transferti valsts
budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām
personām un budžeta
nefinansētām iestādēm
noteiktam mērķim
Kapitālie izdevumi

40 000

40 000

0

40 000

40 000

0
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utt.
* Starpības
pamatojums
Ministrijas vai citas centrālās
valsts iestādes vadītājs

Valsts sekretārs I.Alliks
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs

Tālrunis

Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta
vecākā eksperte Brigita Buse
(amats, vārds, uzvārds)
67021586

E-pasts

Brigita.Buse@lm.gov.lv

