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NVA turpina pieņemt biedrību un nodibinājumu pieteikumus brīvprātīgā darba vietu 
izveidei 
 
Lai veicinātu jauniešu darbu bez atlīdzības sabiedrības labā, Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) turpina pieņemt biedrību un nodibinājumu pieteikumus dalībai aktīvās nodarbinātības 
pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”. Šogad NVA sadarbībā ar 180 biedrībām un 
nodibinājumiem jau ir izveidojusi 494 brīvprātīgā darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem, kuri 
savas profesionālās spējas izmēģina un darba pieredzi iegūst tādās profesijās kā sociālās 
palīdzības organizators, aprūpētājs, asistents personām ar invaliditāti, informācijas un datu 
ievades operators, administrators, asistents, projekta koordinators un citas.  
 
NVA Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Solveiga Kabaka: "Piedaloties jauniešu 
bezdarbnieku brīvprātīgā darba atbalsta pasākumā, biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja 
saņemt palīdzīgas rokas savu uzdevumu veikšanai un mērķa sasniegšanai, kā arī popularizēt 
brīvprātīgā darba kustību, kas ir nozīmīgs ieguldījums sabiedrības labā. Iesaistīties šajā NVA 
pasākumā var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums. Pieteikums jāiesniedz un 
brīvprātīgā darba vietas jāpiesaka tajā NVA filiālē, kuras teritorijā tās tiks izveidotas. NVA filiāles 
darbinieki palīdzēs izvēlēties biedrības vai nodibinājuma darbības specifikai un prasībām 
visatbilstošākos kandidātus."  
 
NVA pasākums „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” tiek īstenots kopš 2011.gada augusta, 
brīvprātīgajā darbā kopumā iesaistīti 2 682 jaunieši bezdarbnieki, to skaitā 110 jauniešus ar 
invaliditāti. Šī gada pirmo četru mēnešu laikā NVA atbalstīto brīvprātīgo darbu uzsākuši jau 502 
jaunieši bezdarbnieki. Vislielākais brīvprātīgā darba vietu skaits ir Latgales reģionā un Rīgā. 
 
Visvairāk brīvprātīgā darba vietu izveidojusi biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, nodarbinot 25 
jauniešus bezdarbniekus Aizkrauklē, Alūksnē, Dobelē, Krāslavā, Ludzā un Rīgas reģionā, kā arī 
„Latgolys Studentu centrs”, brīvprātīgajā darbā iesaistot 20 jauniešus bezdarbniekus Daugavpilī, 
Jelgavā, Rēzeknē un Rīgas reģionā.  
 
NVA brīvprātīgā darba atbalsta pasākumā tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki 
vecumā no 18 līdz 24 gadiem, viena jaunieša nodarbinātības ilgums - no 1 līdz 6 mēnešiem. 
Pasākuma laikā NVA jauniešiem izmaksā arī stipendiju - 40 latus mēnesī, bet tiem, kam ir 
invaliditāte - 60 latus. Pasākuma dalībnieki tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietā.  
 
Detalizētāka informācija par pasākumu, kā arī saistošie dokumenti atrodami NVA mājas lapas 
(www.nva.gov.lv) sadaļā "Bezdarbniekiem" un "Darba devējiem" „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam 
darbam”: http://www.nva.lv/index.php?cid=433&mid=437&txt=2931&from=0 
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