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Noslēdzies 2011. – Eiropas brīvprātīgā darba gads
Šis gads ir pierādījis, ka mēs spējam padarīt ļoti daudz, atbalstot, palīdzot, mācot, iedrošinot,
iepriecinot, sakārtojot savu apkārtni, uzlabojot vidi – varētu turpināt vēl un vēl. Tādēļ šis apkārtraksta
numurs ir veltīts brīvprātīgā darba gada (BDG) aktivitātēm Latvijā un mūsu Jelgavas novadā.
Vēlamies vēlreiz pateikt paldies visiem, kas savu laiku un enerģiju veltījis savam pagastam un
novadam, bet vissvarīgākais – līdzcilvēkam. Europe Direct Informācijas centrs līdzās citiem ir bijis
viens no rosinātājiem uz šīm aktivitātēm, un ar gandarījumu varam teikt, ka nekad nav bijis ilgi
jāmeklē un jālūdzas. Vienmēr ar prieku atsaucās jaunieši, gan lai palīdzētu Grāmatu svētkos, upju
tīrīšanas akcijā, senioru Ziemassvētku pasākumā, tāpat Jelgavas novada svētkos, Lielajā talkā,
organizējot pasākumus, apciemojot vecos un slimos, un vēl, un vēl. Esam pārliecināti, ka daudzi no
brīvprātīgajiem savus labos darbus veikuši klusi un nemanāmi, bez skaļas reklāmas, un ne tikai
jaunieši, bet visu vecumu un paaudžu aktīvie iedzīvotāji. Un šī aktivitāte ir devusi ne tikai emocionālu,
bet arī reālu pienesumu mūsu valsts un Eiropas ekonomikai.
Un šis gads ir ielicis labus un stabilus pamatus nākošā gada aktivitātēm, jo 2012. Eiropā ir gads
aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei, kad atkal vajadzēs kopā darboties jauniešiem un
senioriem, pašvaldībām un valdībai, lai palīdzētu senioriem savu mūža nogali vadīt aktīvi un
pilnvērtīgi, nododot savu pieredzi jaunajai paaudzei. Nāciet ar saviem ierosinājumiem un idejām,
rosināsim viens otru uz labiem darbiem! Un vēlos aicināt neaizmirst, bet arī turpmāk īstenot 2011.
gada saukli:

Esi brīvprātīgais – Uzdrošinies izmainīt!
Lai darbīgs un radošs 2012. –
Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei!
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Brīvprātīgais turpinājums
Eiropas brīvprātīgā darba gada izskaņā, aizdomājos, cik ierasti šodien ir runāt par
brīvprātīgajiem! Atceros, kad man bija 15 gadi (tātad 10 gadus atpakaļ) par to fanoja salīdzinoši
šaura cilvēku grupa. Jaunatnes NVO vidē diezgan bieži kaldinājām Napoleona plānus par to, ka
popularizēt brīvprātīgas iniciatīvas jauniešu vidē un kā pārliecināt vecākus un skolotājus, ka tas ir
vērtīgi pavadīts laiks.
Lielākā daļa vecāku to asociēja ar kaut ko nelāgu un gandrīz vai bērnu izmantošanu (viņu bērns
vakaros kaut kur pazūd, strādā NVO un neviens viņam neko nemaksā). Atceros sarunu ar savu
skolotāju, kura apgalvoja, ka tas ir pulciņiem un mājas darbu pildīšanai nozagts laiks.
Tajā laikā neviens vēl nenojauta par gandarījumu potenciālā darba devēja acīs, kad viņš mūsu
CV ierauga, piemēram, pieredzi Latvijas Sarkanajā Krustā vai Jaunajos vanagos. Par Eiropas
brīvprātīgo darbu pat nesapņojām, kur nu vēl par sava darba novērtējumu. Tā bija izklaide – pašiem
rīkot pasākumus, sakopt vidi, dzīvoties un smieties. Pat neaptvērām, ka darām, ko patiešām vērtīgu
un ka 2011.gadā Latvijā svinēs brīvprātīgā darba gadu.
Svinot desmitgadi, kopš pirmā starptautiskā brīvprātīgo gada 2001. gadā, viesojos Eiropas
jauniešu universitātē Spānijā, Molinā. Tur, klausoties Eiropas Komisijas, Apvienoto nāciju un Eiropas
Jaunatnes foruma pārstāvju uzrunās, konstatēju, ka patiesībā sen jau nevienam nav jāstāsta, kas ir
brīvprātīgais darbs un kādu labumu tas dod gan indivīdam, gan sabiedrībai. Gadu gaitā nebiju
pamanījusi, ka nu jauniem (un ne tikai) cilvēkiem tā ir normāla pašrealizācijas forma. Ik pa laikam
kāds sociālajos tīklos man atraksta un lūdzu padomu, kur labāk iesaistīties, kur vislabāk doties veikt
brīvprātīgo darbu u.t.t. Pirms 10 gadiem varēju tikai sapņot, ka mana vecuma jaunieši Latvijā būs tik
informēti un gatavi iesaistīties.
Eva Ikstena - Strapcāne
www.esmaja.lv
Vēl raksts par BDG http://www.esmaja.lv/?lapa=zina&id=4719#
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2011. gadā brīvprātīgā darba pienesums Latvijā –
vairāk nekā 82 miljoni latu
Pētījuma "Brīvprātīgā darba attīstības iespējas Latvijā un tā ieguldījums
tautsaimniecībā" rezultāti apliecina – 2011. gadā brīvprātīgā darba pienesums Latvijā – vairāk
nekā 82 miljoni latu.
25. novembrī Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 (EBDG 2011) ietvaros norisinājās Izglītības
un zinātnes ministrijas un biedrības «Latvijas Bērnu un jauniešu forums» organizētā interaktīvā
noslēguma konference, kuras laikā tika prezentēti pētījuma «Brīvprātīgā darba attīstības iespējas
Latvijā un tā ieguldījums tautsaimniecībā» rezultāti.
Līdz šim Latvijā nebija veikti socioloģiski pētījumi par brīvprātīgā darba situāciju, tādēļ Latvijas
Brīvprātīgā darba gada ietvaros tika īstenots pētījums par brīvprātīgā darba attīstības iespējām
Latvijā un tā ieguldījumu tautsaimniecībā.
Kopumā 2011. gadā Latvijā brīvprātīgā darba monetārā vērtība bija 82, 558 miljoni latu, kas
sastādīja 0,65% no Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP). Salīdzinot brīvprātīgā darba rādītājus citās
valstīs, Latvijai tie nav paši augstākie. Nīderlandē brīvprātīgā darba pienesums tautsaimniecībai
sastāda 4,13%, ASV no 1 – 1,3 %, Francijā – 2,66% no IKP. Savukārt uz citu Austrumeiropas valstu
fona, Latvijas rādītāji ir samērā augsti. Piemēram, Čehijā brīvprātīgā darba pienesums ekonomikai ir
tikai 0,38%, Polijā – 0,10%, Ungārijā – 0,11% no IKP.
Visnozīmīgāko brīvprātīgā darba pienesumu Latvijas ekonomikai ir devusi profesionālo
pakalpojumu joma, kurā iedzīvotāji nostrādājuši 6,429 miljoni stundu, sniedzot pienesumu
ekonomikai 15,314 miljons latu vērtībā. Otrajā vietā ir veco ļaužu, invalīdu un bērnu aprūpe ar 5,216
miljons stundu un 11,184 miljons latu devumu. Pirmo trijnieku noslēdz izglītības joma ar gandrīz 10
miljons latu pienesumu. Brīvprātīgajam darbam vismaz vienu stundu veltījuši 435 tūkstoši Latvijas
iedzīvotāju, kopā nostrādājot gandrīz 33 miljons stundu.
Pēdējā gada laikā brīvprātīgo darbu kopumā ir veikuši 25% Latvijas iedzīvotāji, liela daļa no tiem
to ir veikuši, piedaloties vides aizsardzības un sakopšanas pasākumos (talkās) – 238 tūkstoši cilvēku.
Būtisku daļu 21% no viņiem veido tie, kuri vienreiz gadā iesaistās talkās. Vides aizsardzība un
sakopšana ir vispopulārākā joma, kurā savu vēlmi iesaistīties ir pauduši 22% iedzīvotāji. Visbiežāk
brīvprātīgo darbu Latvijas iedzīvotāji veikuši valsts un pašvaldības institūcijās, kā arī nevalstiskajās
organizācijās – attiecīgi 37% un 36%. Interesanti, ka 25% norāda – viņi veikuši brīvprātīgo darbu
privātuzņēmumā.
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Kā svarīgākos ieguvumus brīvprātīgā darba veicēji minējuši: iespēja sniegt palīdzību, tiem kam
tā nepieciešama (43% brīvprātīgo tas ir ļoti svarīgi, 45% - drīzāk svarīgi), iespēja kaut ko darīt un
uzlabot dzīves kvalitāti savā dzīves vietā (34% un 52%), jaunu zināšanu, pieredzes iegūšana (32%
un 45%), iespēja justies noderīgam, vajadzīgam (29% un 48%), kā arī iespēja sadarboties ar citiem
cilvēkiem, darīt kaut ko kopā ar citiem 927% un 48%). Lielākais vairākums no tiem, kuri pēdējā gada
laikā ir veikuši brīvprātīgo darbu – 81%, ir gatavi to darīt tuvākā gada laikā. Tikai 5% noteikti nebūtu
gatavi to darīt.
Kopumā Latvijas iedzīvotāji savu informētību par brīvprātīgo darbu vērtē negatīvi, tie ir 60%.
Salīdzinoši mazāk negatīvo vērtējumu saņemts par informētību par brīvprātīgā darba ieguvumiem
sabiedrībai kopumā – 25% uzskata, ka ir par to drīzāk vai ļoti labi informēti. 23% ir labi informēti par
brīvprātīgo darbu kopumā, savukārt par iespējām veikt brīvprātīgo darbu, jomām, kā arī par
organizācijām, kurās to var veikt, labi informēti jūtas ne vairāk kā 15% aptaujāto.
Visbiežāk kā ērtākais informācijas kanāls Latvijas iedzīvotāju vidū ir televīzija, to atzīst 57%, pēc
tam seko interneta meklētāji un sociālie tīkli, attiecīgi 48% un 41%. Trešajā vietā ierindojas laikraksti
un radio – 1/3 daļa. Rīgā biežāk kā ērti informācijas kanāli tiek nosaukti elektroniskie mediji
(internets), reģionos – tradicionālie masu mediji.
Brīvprātīgā darba veikšanā biežāk iesaistās jaunieši vecumā no 15 – 24
gadiem un pensijas vecuma iedzīvotāji 55 un vairāk gadīgie. Visaktīvāk
brīvprātīgajā darbā iesaistās Vidzemē un Zemgalē dzīvojošie. Salīdzinoši retāk
brīvprātīgā darba aktivitātēs iesaistās 35 – 54 gadīgie, privātajā sektorā
strādājošie, fizisku darbu strādājošie, uzņēmēji un individuālā darba veicēji, kā
arī Rīgā un Pierīgā dzīvojošie.
Pētījums pilnā apjomā ir pieejams Izglītības un zinātnes ministrijas
interneta mājas lapā EBDG sadaļā www.izm.gov.lv/EBDG.html.
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Brīvprātīgā darba gada aktivitātes Jelgavas novadā
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Plašāka informācija par BDG pieejama:
• http://izm.izm.gov.lv/EBDG.html
• http://www.eyvolunteering.eu/
• www.eyv2011.eu
• www.twitter.com/EBDG2011
• http://www.draugiem.lv/ebdg2011/
• http://www.facebook.com/pages/EBDG-2011
2. Biedrība „brīvprātīgais.lv” – brīvprātīgā darba datu bāze: www.brivpratigais.lv
3. Portāls par brīvprātīgā darba iespējām: www.esilabs.lv
4. Brīvprātīgā darba organizācija „Man rūp”: www.manrup.lv
5. Portāls par jauniešu karjeras iespējām: www.prakse.lv
6. Portāls par pašvaldībās, valsts iestādēs un nevalstiskajās organizācijās pieejamiem
pastāvīgiem pakalpojumiem, kā arī par iespējām, ko Eiropas Savienība piedāvā saviem iedzīvotājiem:
www.iespejukarte.lv
7. Eiropas Brīvprātīgā darba iespējas: http://www.jaunatne.gov.lv/
8. Jaunatnes politikas un jauniešu iespēju portāls: www.jaunatneslietas.lv
2011.
gadā
izdots
komikss
par
brīvprātīgajiem
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/EBDG/izdale/Komikss_EBDG.pdf

Informācijas centra darba laiks:
Pirmdien – ceturtdien:
Piektdien:

9:00 - 16:00
9:00 - 15:30
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"Brīvprātīgā

ceļojums"

Tālrunis: 63012258
E-pasts: europe.direct@jelgavasnovads.lv
Mājas lapa: www.edic.jrp.lv
Adrese: Pasta iela 37, Jelgavā
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