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Kofi Anans ir teicis: "Ja vēlamies, lai mūsu 
cerības izveidot labāku un drošāku pasauli kļūtu kas 
vairāk nekā vien cerības, mums vairāk kā jelkad būs 
vajadzīgs brīvprātīgais darbs." 

Šādā garā 100 miljoni Eiropas iedzīvotāju velta 
savu laiku un zināšanas, lai palīdzētu tiem, kam tas 
nepieciešams, un sniegtu atbalstu savām kopienām. 
Pensionēts skolotājs, kas skolā mācījis mākslas 
priekšmetu, ārvalstu tūristiem muzejā stāsta par Eiropas meistardarbiem. Vidusskolas skolēns 
lasa priekšā mazajiem slimniekiem slimnīcā. Bijušais izlases futbolists trenē apkaimes klubu. 
Pārmaiņas var radīt tūkstoš dažādos veidos. Lai pievērstu uzmanību šiem centieniem un 
mudinātu pilsoņus iesaistīties tajos, Eiropas Komisija šodien deva startu Eiropas Brīvprātīgā 
darba gadam – tam veltīts 2011. gads ar devīzi: "Esi brīvprātīgais! Uzdrošinies izmainīt!."  

"Es vēlos apliecināt cieņu miljoniem Eiropas iedzīvotāju, kas velta laiku, lai mūsu pasauli 
padarītu labāku," sacīja ES komisāre tieslietu, pamattiesību un pilsonības jomā Viviāna Redinga. 
"Mūsos visos mājo spēja panākt pretī un palīdzēt tiem, kam tas nepieciešams. Brīvprātība 
stiprina mūsu Eiropas pamatvērtības – solidaritāti un sociālo kohēziju. Uzsākot Eiropas 
Brīvprātīgā darba gadu, es vēlos sniegt atbalstu cilvēkiem, kas nepaliek vienaldzīgi. Pienācis laiks 
mums visiem dalīties un dot kaut ko pretī, palīdzēt palīgiem!"  

Kā redzams 2010. gada maijā veiktajā Eirobarometra pētījumā, no katriem desmit Eiropas 
iedzīvotājiem trīs apgalvo, ka veic brīvprātīgu darbu. Brīvprātīgam darbam ir daudz definīciju un 
tradīciju. Kopīgs šiem pasākumiem ir tas, ka ikreiz, kad cilvēki sanāk kopā, lai palīdzētu viens 
otram un sniegtu atbalstu tiem, kam tas vajadzīgs, ieguvēji no tā ir gan sabiedrība kopumā, gan 
ikviens brīvprātīgā darba veicējs. Strādājot brīvprātīgu darbu, cilvēki gūst zināšanas, izmēģina 
prasmes un paplašina savu sociālo tīklu, kas bieži rada jaunas vai labākas darba iespējas, kā arī 
nāk par labu personīgajai un sociālajai izaugsmei. 

Komisija palīdz jauniešiem iesaistīties brīvprātīgos pasākumos. Ar Eiropas brīvprātīgo 
dienesta starpniecību tūkstošiem pusaudžu un jauniešu ceļo uz citām zemēm, lai mācītu, 
veicinātu kultūras izzināšanu un attīstītu dzīvē nepieciešamas prasmes. Piemēram, brīvprātīgie 
Verahus mājā Kopenhāgenā palīdz tās nevarīgajiem iemītniekiem ikdienas gaitās. Viņi kopā ar 
mājas iemītniekiem rīko brīvā laika pasākumus, piemēram, glezno, muzicē, spēlē spēles, sporto 
un kopā dodas ekskursijās. 
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Lai pievērstu uzmanību brīvprātīgo darbam, rosinātu citus pievienoties un pievērstos 

problēmām, ar kādām nākas saskarties, Eiropas Brīvprātīgā darba gadam 2011. gadā ir četri 
galvenie mērķi:  
 

Brīvprātīgā darba gadam ir izvBrīvprātīgā darba gadam ir izvBrīvprātīgā darba gadam ir izvBrīvprātīgā darba gadam ir izvirzīti četri mērėi:irzīti četri mērėi:irzīti četri mērėi:irzīti četri mērėi:    
    

1. labvēlīgas vides veidošanas darbs ES - padarīt brīvprātīgo darbu par sabiedriskās 
līdzdalības un tiešu personisku darbību veicināšanas sastāvdaļu ES mērogā; 

2. brīvprātīgā darba organizāciju pilnvaru palielināšana un brīvprātīgā darba kvalitātes 
uzlabošana - vienkāršot brīvprātīgo darbu un veicināt sadarbības tīklu veidošanu, 
mobilitāti, sadarbību starp brīvprātīgajām organizācijām un citām nozarēm ES mērogā; 

3. brīvprātīgā darba atzīšana - veicināt atbilstošas ierosmes fiziskām personām, 
uzņēmumiem un brīvprātīgā darba veicināšanas organizācijām; 

4. izpratnes veicināšana par brīvprātīgā darba vērtību un nozīmi - uzlabot vispārējo 
izpratni par brīvprātīgā darba iniciatīvas būtību. 

 
 
Lai sasniegtu šos mērķus, Komisija rosinās labākās 

prakses apmaiņu starp dalībvalstu iestādēm un brīvprātīgā 
darba organizācijām. Galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, 
lai apmācītu un akreditētu brīvprātīgos darbiniekus un 
nodrošinātu viņu darba kvalitāti, kā arī lai efektīvi rastu 
labākās brīvprātīgā darba iespējas konkrētiem potenciāliem 
brīvprātīgajiem darbiniekiem. Komisija rosinās jaunas tīklu 
veidošanas ierosmes Eiropas mērogā, lai veicinātu pārrobežu 
apmaiņu un sinerģiju starp brīvprātīgā darba organizācijām 
un citiem sektoriem, jo īpaši uzņēmumiem. 

Visa Brīvprātīgā darba gada laikā tiks izcelti un veicināti 
simtiem pasākumu un projektu gan ES līmenī, gan 
dalībvalstīs vietējā līmenī.  

 
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 

Foto: europa.eu 
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Tuvojoties 2011. gadam, kas Eiropas Savienībā pasludināts par Brīvprātīgā darba gadu, 
biedrība „brīvprātīgais.lv” uzsākusi vērienīgu projektu, kas sniegs būtisku ieguldījumu brīvprātīgā 
darba attīstībā Latvijā. 

Lai izpētītu situāciju brīvprātīgā darba jomā un brīvprātīgā darba politiku pašvaldībās, 
biedrība „brīvprātīgais.lv” kopā ar ekspertiem no visiem Latvijas reģioniem ir uzsākusi pētījumu 
republikas nozīmes pilsētās, novados un galvaspilsētā, kura laikā tiks izpētīta esošā brīvprātīgā 
darba politika pašvaldību līmenī, kā arī apkopoti pašvaldību labās prakses piemēri. 

„Brīvprātīgais darbs, kam pasaulē ir senas tradīcijas, Latvijā tikai attīstās. Ir svarīgi apzināt 
reālo situāciju brīvprātīgā darba jomā, apkopot šo informāciju un piedāvāt Latvijas pašvaldībām 
vienotu modeli un praktiski izmantojamas rekomendācijas brīvprātīgā darba politikas ieviešanā 
un attīstībā.  

Projekta ietvaros līdz 2011. gada rudenim biedrība „brīvprātīgais.lv” būs ne vien veikusi 
pašvaldību politikas izpēti un sadarbībā ar ekspertiem izstrādājusi vienotu brīvprātīgā darba 
modeli un praktisku rokasgrāmatu pašvaldībām un organizācijām, bet arī būs izveidojusi virtuālo 
bibliotēku, kurā tiks apkopoti dažādi informatīvie materiāli, brīvprātīgā darba politikas dokumenti 
un labās prakses piemēri. Tāpat projekta ietvaros tiks uzlabota un attīstīta brīvprātīgā darba 
datubāze www.brivpratigais.lv/datubaze, kā arī organizēts forums nevalstiskajām organizācijām, 
valsts un pašvaldību iestāžu atbildīgajām personām, lai kopīgi diskutētu par brīvprātīgā darba 
politikas attīstību un vienota brīvprātīgā darba modeļa ieviešanu.  

Lai pārstāvētu Latviju Eiropas Savienības līmenī, biedrība „brīvprātīgais.lv” šī gada decembrī 
tiks uzņemta prestižajā Eiropas organizāciju apvienībā „Eiropas brīvprātīgo centrs”, kas apvieno 
vairāk nekā 80 nacionālus un reģionālus brīvprātīgo centrus un brīvprātīgo attīstības aģentūras 
visā Eiropā, kas strādā kopā, lai attīstītu brīvprātīgā darba aktivitātes. Jau šobrīd 
„brīvprātīgais.lv” ir iesaistījusies Eiropas brīvprātīgo centra pētījumā „Brīvprātīgā darba 
infrastruktūra Eiropā”, lai sniegtu Latvijas situācijas raksturojumu. 

„Esmu pārliecināta, ka šis biedrības projekts sniegs nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgā darba 
attīstībā Latvijā. Ceru, ka arī valsts līmenī 2011.gadā – Eiropas brīvprātīgā darba gadā – šī joma 
sasniegs jaunu attīstības līmeni, lai brīvprātīgais darbs sniegtu lielu pievienoto vērtību sabiedrības 
dzīves kvalitātes uzlabošanā un lai tā nebūtu tikai jauniešu privilēģija”, tā Ilze Grīntāle. 

Projektu „NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalībai brīvprātīgā darba politikas veidošanas un 
ieviešanas procesā” biedrība „brīvprātīgais.lv” īsteno ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.  

Zane Onkele 
Biedrības “brīvprātīgais.lv” komunikāciju speciāliste 

www.brivpratigais.lv  

 

brīvprātīgais.lv 
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Novembrī klajā nākusi rokasgrāmata 

latviešu valodā „ABC par EBD”, kurā 
interesantā un atraktīvā veidā stāstīts par 
lielisku iespēju jauniešiem – Eiropas 
Savienības programmas “Jaunatne darbībā” 
apakšprogrammu “Eiropas Brīvprātīgais 
darbs” (EBD). EBD ir iespēja 18 līdz 30 gadus 
veciem jauniešiem brīvprātīgi strādāt no 2 līdz 
12 mēnešiem valstī, kas nav viņu dzīvesvieta, 
ar savu darbu palīdzot sev un sabiedrībai. 
Dalība EBD ir bezmaksas. 

Rokasgrāmatas digitālā versija ir 
pieejama mājaslapā www.redngo.lv ! 

http://www.redngo.lv/rokasgramata.pdf 
„ABC par EBD” būs labs draugs un palīgs 

tiem, kas pirmo reizi dzird par Eiropas 
brīvprātīgo darbu, jau gatavojas, lai drīz dotos 
savā Eiropas brīvprātīgā darba projektā vai arī 
patlaban jau izmanto Eiropas brīvprātīgā 
darba iespējas.  

“ABC par EBD” sniedz atbildes uz 
jautājumiem: kas ir EBD, kā atrast savu īsto 
projektu, uz kurieni var braukt un ko var 
darīt, kā rakstīt CV un EBD motivācijas 
vēstuli, kas noteikti jāpaņem līdzi EBD 
projektā, kas pienākas brīvprātīgajiem, kādas 
ir brīvprātīgā tiesīgas, kā pārvarēt kultūršoku, 
ko darīt pēc atgriešanās u.c.. 

“ABC par EBD” idejas autori un īstenotāji 
ir biedrības “RED – Radošu Efektu Darbnīca” 

(RED) biedri un ex brīvprātīgie, kas paši 
pieredzējuši EBD. Tāpēc rokasgrāmatā 
ietverti gan praktiski padomi un informācija, 
gan bijušo brīvprātīgo viedokļi un pieredzes 
stāsti. 

Lūk, ko paši ex brīvprātīgie saka par 
EBD pavadīto laiku: 
o EBD ir kā inkubators, kurā Tu piedzīvo, 

izdzīvo un izaudz daudz, daudz reižu 
ātrāk un vairāk, nekā parasti. 

o EBD – tā ir neaizmirstama pieredze, 
kuras laikā Tu iegūsti, dodot savas 
zināšanas, darbu, palīdzību, idejas, 
mīlestību, draudzību un smaidu! 

o Man EBD bija kā ikdienas rutīnā 
uzdāvināts atelpas mirklis, kurā bija 
laiks sevis sakārtošanai un 
pilnveidošanai!  
Projekta otrajā fāzē RED dosies uz 

vairākām Latvijas izglītības iestādēm, lai 
klātienē tiksies ar interesentiem un stāstīs 
par EBD piedāvātajām iespējām.  

 
Projekts “ABC par 
EBD” tapis ar ES 
programmas 
“Jaunatne darbībā” 
finansiālu atbalstu. 

 
 

Avots: www.jaunatne.gov.lv  
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Brīvprātīgais darbs ir aktivitāte, ko veic persona no savas brīvas gribas, izvēles un 
motivācijas, bez finansiālas ieinteresētības, organizētos apstākļos (nevalstiskajā organizācijā, 
biedrībā vai citās organizētās grupās). Brīvprātīgā darba mērķis ir sniegt ieguldījuma kāda cita 
vai visas sabiedrības kopējā labumā (lai gan vienlaicīgi arī pats brīvprātīgais gūst nozīmīgu 
labumu). 

 
 Brīvprātīgā darba principi: 

- Brīvprātīgais darbs sniedz labumu gan sabiedrībai, gan 
brīvprātīgajam 

- Brīvprātīgais darbs nav apmaksāts 
- Brīvprātīgais darbs vienmēr ir brīvas izvēles jautājums 
- Brīvprātīgais darbs ir likumīgs ceļš kā pilsoņi var piedalīties un 

ietekmēt sabiedriskās norises 
- Brīvprātīgais darbs ir līdzeklis kā indivīds var risināt cilvēciskās, 

vides un sociālās vajadzības 
- Brīvprātīgais darbs tiek īstenots tikai bezpeļņas sektorā 
- Brīvprātīgais darbs neaizvieto algotu darbaspēku, ne arī rada 

draudus apmaksāta darbaspēka 
  drošībai 
- Brīvprātīgais darbs atzīst cita tiesības, cieņu un kultūru 
- Brīvprātīgais darbs veicina cilvēktiesības un vienlīdzību 
 
 

Avots: www.cev.be  
“Manifesto for volunteering in Europe" 

www.brivpratigais.lv 

    


