
 

  

 

LĪGUMS NR. BD2017/2018___ 
par brīvprātīgo darbu 

 

Rīgā        20__.gada ___.______________ 
 

Biedrība Junior Achievement- Young Enterprise Latvija (JA Latvija), Reģ. Nr. 50008014301, tās 
izpilddirektora Jāņa Krievāna personā, kas rīkojas, pamatojoties uz biedrības statūtiem, turpmāk saukts 
„Brīvprātīgā darba organizētājs” no vienas puses un  
 

____________________________________ (p.k.______________ - ________________), turpmāk saukts  
(Vārds, Uzvārds)  

„Brīvprātīgais” no otras puses. Kopā, katrs atsevišķi Puse, saskaņā ar Brīvprātīgā darba likuma 1. pantā 
noteikto mērķi sekmēt brīvprātīgo darbu un veicināt sabiedrības līdzdalību brīvprātīgajā darbā noslēdz šādu 
Līgumu par brīvprātīgo darbu, turpmāk saukts Līgums:  
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Brīvprātīgo darbu veic bez atlīdzības, nestājoties ar brīvprātīgā darba organizētāju darba tiesiskajās 

attiecībās. Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz Brīvprātīgā darba organizētāja darbību regulējošos 
tiesību aktos noteikto mērķu, uzdevumu un funkciju īstenošanu; 

1.2. Brīvprātīgā darba organizētājs uzdod un Brīvprātīgais apņemas iesaistīties biedrības projektu 
sagatavošanas darbos un to īstenošanā kādā no piedāvātajām darbības jomām: administratīvais 
darbs, projektu koordinēšana, JA Latvija programmu popularizēšana Latvijā un Eiropā, turpmāk 
saukts „Brīvprātīgais darbs”; 

1.3.  Brīvprātīgā darba veikšanas vieta Ūdens iela 12-21, Rīga un projekta īstenošanas vietas; 
1.4.  Brīvprātīgā darba veikšanas laiks: 2017. gada 1. septembris līdz 2018. gada 31. augusts. 
 

2. Brīvprātīgā tiesības un pienākumi 
2.1. Brīvprātīgā pienākumi:  

2.1.1. apzinīgi un godprātīgi pildīt Brīvprātīgo darbu Brīvprātīgā darba organizētāja noteiktā kārtībā 
un termiņā; 

2.1.2. veicot Brīvprātīgo darbu, darboties saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, ievērot Brīvprātīgā darba organizētāja rīkojumus, uzdevumus un darba 
vietas iekšējos normatīvos aktus, darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas 
prasības; 

2.1.3. saudzīgi izturēties pret Brīvprātīgā darba organizētāja mantu; 
2.1.4. neizpaust ierobežotas pieejamības informāciju, kas pildot Brīvprātīgo darbu ir kļuvusi zināma, 

kā arī rūpēties , lai šī informācija nebūtu tieši vai netieši pieejama trešajām personām;  
2.1.5. veicināt savstarpējās cieņas un principialitātes atmosfēru, ievērot ētikas normas un izvēlēties 

Brīvprātīgā darba veikšanai piemērotu apģērbu; 
2.1.6. neizdarīt darbības, kas varētu kaitēt Brīvprātīgā darba organizētāja reputācijai sabiedrībā; 
2.1.7. atlīdzināt Brīvprātīgā darba organizētajiem radušos zaudējumus, ja Brīvprātīgais bez 

attaisnojoša iemesla neveic Brīvprātīgo darbu vai arī veic to nepienācīgi, vai citādas 
prettiesiskas vainojamas rīcības dēļ ir nodarījis tiešus, materiālus zaudējumus Brīvprātīgā 
darba organizētājam; 

2.1.8. informēt vecākus/aizbildņus par noslēgto Brīvprātīgā darba līgumu un iesniegt JA Latvija  
apstiprinājuma iesniegumu no vecākiem/aizbildņa. 

 

2.2. Brīvprātīgā tiesības:  
2.2.1.  saņemt Brīvprātīgā darba organizētāja pilnīgu informāciju, kas nepieciešama Brīvprātīgā    

darba izpildei; 
2.2.2.  saņemt no Brīvprātīgā darba organizētāja konsultāciju par izdevumiem, kas radušies, pildot   

Brīvprātīgo darbu, ja tas iepriekš rakstveidā saskaņots ar Brīvprātīgā darba organizētāju; 
2.2.3.  saņemt no Brīvprātīgā darba organizētāja rakstveida apliecinājumu par Brīvprātīgajā darbā  

pavadīto laiku; 
2.2.4.   Brīvprātīgo darbu veikt drošos un veselībai nekaitīgos apstākļos. 

 

3.  Brīvprātīgā darba organizētāja tiesības un pienākumi 
3.1.  Brīvprātīgā darba organizētāja pienākumi:  

3.1.1.  iepazīstināt Brīvprātīgo ar Brīvprātīgā darba uzdevumu izpildes noteikumiem; 
3.1.2. iepazīstināt Brīvprātīgo ar Brīvprātīgā darba organizētāja iekšējiem normatīvajiem aktiem, 

darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasībām;  
3.1.3.  nodrošināt Brīvprātīgā darba veikšanai drošus, veselībai nekaitīgus darba apstākļus; 



 

  

3.1.4. pēc Brīvprātīgā pieprasījuma izsniegt rakstveida apliecinājumu par Brīvprātīgajā  darbā 
pavadīto laiku; 

3.1.5. kompensēt Brīvprātīgajam izdevumus, kas tam radušies, pildot Brīvprātīgo darbu, ja šādi    
izdevumi iepriekš rakstveidā saskaņoti ar Brīvprātīgā darba organizētāju.  

 

4. Līguma termiņš 
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un tiek noslēgts uz laiku līdz 2018. gada 31. 

augustam; 
4.2. Līgumu var izbeigt, pusēm par to vienojoties rakstveidā; 
4.3. Puse var uzteikt Līgumu, rakstveidā brīdinot otru Pusi 15 dienas iepriekš; 
4.4. Pusei ir tiesības rakstveidā uzteikt Līgumu, neievērojot 4.3. punktā noteikto uzteikuma termiņu, ja tai 

ir svarīgs iemesls. 
 

5. Citi noteikumi 
5.1. Visi Brīvprātīgā darba organizētāja materiāli tehniskajiem līdzekļiem, t.sk. foto un video tehniku, 

darītie darbi, kā arī jebkuri citi Brīvprātīgā darba pienākumu ietvaros radītie darbi, kuri saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem var tikt uzskatīti par autortiesību objektu, no to radīšanas 
brīža ir Brīvprātīgā darba organizētāja īpašums; 

5.2. Brīvprātīgais kā autors ar Līguma noslēgšanas brīdi nodod Brīvprātīgā darba organizētājam visas 
līdz šim un nākotnē radušās autora mantiskās tiesības uz darbu, kuras saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem Brīvprātīgā darba organizētājs ir tiesīgs saņemt; 

5.3. Brīvprātīgā kā autora mantisko tiesību regulējums un no tā izrietošās Brīvprātīgā darba organizētāja 
tiesības paliek spēkā arī pēc Līguma izbeigšanas; 

5.4. Brīvprātīgā darba organizētājs ievēro neatvasināmās Brīvprātīgā kā autora personiskās tiesības; 
5.5. Jebkuri grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā un pēc to noformēšanas 

rakstveidā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu; 
5.6. No Līguma izrietošie strīdi starp Brīvprātīgā darba organizētāju un Brīvprātīgo izšķirami Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
5.7. Līgums sastādīts uz 2 lapām latviešu valodā, divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

Brīvprātīgā, otrs pie Brīvprātīgā darba organizētāja. 
 
 

Brīvprātīgā darba organizētājs:  
 

 Brīvprātīgais:  
(AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM)  

Biedrība Junior Achievement -  
Young Enterprise Latvija 

 Vārds, Uzvārds:   
 
_______________________________________ 

Reģ.Nr. 50008014301 
Ūdens iela 12-21, Rīga,LV-1007 
AS Swedbank 
Konts: LV43HABA0551034239176 

  
Mācību iestāde:  
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

  E-pasts: 
_______________________________________ 

   
Dzīves vietas adrese: 

  
 

 Tālr.: __________________________________ 
 

 Banka: ________________________________ 
 
Konta Nr.: ______________________________ 
 

 

/Jānis Krievāns/ 

 

/paraksts/ 

 


