
    

 
Forums - brīvprātīgo darbības atbalstam:  

status quo un attīstības iespējas 

2011.gada 18. augustā notika biedrības „brīvprātīgais.lv“ organizētais „Forums – brīvprātīgo 
darbības atbalstam: status quo un attīstības iespējas“.  

Pasākums bija viena no Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 (EBDG 2011) aktivitātēm, lai 
akcentētu brīvprātīgā darba nozīmi valsts un pašvaldību līmenī. Tā mērķis bija iezīmēt esošo 
situāciju brīvprātīgo darba jomā Latvijas reģionos, saprast, kas nepieciešams brīvprātīgo 
darba attīstībai Latvijā un meklēt labās prakses piemērus un konkrētus risinājumus, kā veidot 
brīvprātīgā darba sistēmu, lai ikviens, kurš to vēlas, patiešām varētu darīt brīvprātīgo darbu 
Latvijas sabiedrības labā. 
 

Foruma 1.daļa Brīvprātīgo darba status 
quo 

Tika sniegts biedrības „brīvprātīgais.lv” 
pētījuma „Pašvaldību politika un prakse 
brīvprātīgo darba jomā” rezultātu 
atspoguļojums, kā arī informācija par NVO 
un Ministru kabineta sadarbības memorandu 
kā līdzekli sabiedrības līdzdalības 
veicināšanai. 
 
 

Foruma 2.daļa Darba grupas: kas 
nepieciešams brīvprātīgo darba 

attīstībai? 
Dalībniekiem bija iespēja piedalīties vienā 
no trim darba grupām, kuru ietvaros tika 
sniegti labās prakses piemēri brīvprātīgo 
darba organizēšanas jomā, kā arī notika 
diskusijas un risinājumu meklēšana, 
identificējot konkrētas idejas, kuras 
iespējams īstenot, lai uzlabotu, attīstītu un 
atbalstītu brīvprātīgo darbu.  

Šajā materiālā apkopoti Foruma rezultāti, lai tos savā ikdienas darbā varētu izmantot gan 
valsts un pašvaldību institūcijas, gan arī nevalstiskās organizācijas un citi interesenti.  
 

! Foruma dalībnieku prezentācijas pieejamas mājas lapā www.brivpratigais.lv 
sadaļā Bibliotēka 

 
Forums tika organizēts projekta „NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalībai brīvprātīgā darba 
politikas veidošanas un ieviešanas procesā” ietvaros. Projekts tika īstenots no 01.09.2010.-
31.08.2011. 93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda 
starpniecību. Apakšaktivitāti administrēja Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības 
integrācijas fondu. Par aktivitāti atbildīga bija biedrība "brīvprātīgais.lv”. 
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FORUMA DARBA KĀRTĪBA 
 

Reģistrācija un rīta kafija 

11.00- 11.10 

Foruma atklāšana 
Dace Mauliņa, „brīvprātīgais.lv” valdes priekšsēdētāja 
Dace Ratniece, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas 
departamenta direktore 
Ēriks Ajausks, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un 
pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents 

1.daļa Brīvprātīgo darba status quo 

11.10-11.20 Vajadzība pēc brīvprātīgo darba un to loma pašvaldībā  
Ilze Grīntāle, „brīvprātīgais.lv” valdes locekle 

11.20-11.30 Izpratne par brīvprātīgo darbu  
Zane Seipule, biedrības „Zemgales NVO centrs” pārstāve 

11.30-11.40 Brīvprātīgo darba organizēšana un atbalsta mehānismi  
Vilis Brūveris, biedrības „Next” pārstāvis 

11.40-11.50 Izaicinājumi un šķēršļi brīvprātīgo darba attīstībai  
Kristīne Ļeontjeva, jauniešu klubs „Dēms” valdes locekle 

11.50-12.00 
NVO un Ministru kabineta sadarbības memorands līdzdalības 
veicināšanai 
Gunta Freimane, Valsts kancelejas pārstāve 

2.daļa Darba grupas: kas nepieciešams brīvprātīgo darba attīstībai? 

12.10-13.00 

Izpratne par 
brīvprātīgo darbu  
 
Labās prakses piemēri 
Problēmu 
identificēšana un 
risinājumi 

Brīvprātīgo darba 
organizēšana  
 
Labās prakses piemēri 
Problēmu 
identificēšana un 
risinājumi 

Vajadzība pēc 
brīvprātīgo darba un 
to loma pašvaldībā  
Labās prakses piemēri 
Problēmu 
identificēšana un 
risinājumi 

13.00-13.30                             Pusdienu pauze 

13.30-15.00 
Problēmu 
identificēšana un 
risinājumi 

Problēmu 
identificēšana un 
risinājumi 

Problēmu 
identificēšana un 
risinājumi 

15.00-15.15                              Kafijas pauze 

15.15-16.00 Darba grupu rezultātu prezentācija 
Noslēgums 

 
DARBA GRUPAS: KAS NEPIECIEŠAMS BRĪVPRĀTĪGO DARBA ATTĪSTĪBAI? 

 
 Labās prakses piemērs   Prezentētājs 
1.DARBA GRUPA - Izpratne par brīvprātīgo darbu (moderē Zane Seipule) 
1.piemērs Brīvprātīgā darba kvalitāte 

un NVO izpratne par to 
Ansis Bērziņš, Valmieras novada fonda 
valdes priekšsēdētājs 

2.piemērs Priekšnosacījumi brīvprātīgā 
darba organizēšanai 

Anita Birzniece, Gulbenes novada 
domes Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļas izglītības darba speciāliste  
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2.DARBA GRUPA - Brīvprātīgo darba organizēšana (moderē Vilis Brūveris) 
1.piemērs Brīvprātīgo iesaiste sociālā 

darbā sadarbībā ar NVO 
Ina Behmane, Saldus novada sociālā 
dienesta direktore 

2.piemērs  
 

Brīvprātīgā darba 
apliecinājums  

Dmitrijs Zverevs, Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta jaunatnes nodaļas 
vadītājs 

3.DARBA GRUPA - Vajadzība pēc brīvprātīgo darba un to loma pašvaldībā (moderē 
Kristīne Ļeontjeva) 
1.piemērs Brīvprātīgo ieguldījums 

pašvaldības attīstībā 
Natālija Demjaņenko , biedrības 
ODIN/VITA vadītāja 

2.piemērs  
 

Brīvprātīgo iesaiste bērnu un 
jauniešu centra ikdienas 
darbā 

Zane Leikuma Bērnu un Jauniešu 
centra Junda, , direktores vietniece 

 

! Labās prakses piemēru prezentācijas pieejamas mājas lapā www.brivpratigais.lv 
sadaļā Bibliotēka 

 
DALĪBNIEKI 

 
Forumā piedalījās brīvprātīgo darba organizētāji gan no nevalstisko organizāciju, gan 
pašvaldību un valsts institūciju puses, kā arī politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji, kā arī 
citi brīvprātīgā darba attīstībā ieinteresēti dalībnieki.   
 
Pavisam Forumā piedalījās 87 dalībniekiem, no kuriem 46 pārstāvēja NVO. Forumā 
piedalījās Izglītības un zinātnes, Labklājības, Kultūras, Aizsardzības ministriju pārstāvji, lielā 
skaitā piedalījās pašvaldību un tās padotības iestāžu pārstāvji, kā arī muzeju, augstskolu 
pārstāvji un citas ieinteresētas personas. Iepriecinoši bija tas, ka dalībnieki pārstāvēja ne tikai 
dažādas institūcijas un sektorus, bet arī dažādas vecumgrupas, kas deva papildus pievienoto 
vērtību diskusijām. Dalībnieki plaši pārstāvēja arī Latvijas pilsētas un novadus (skat. tabulu 
zemāk). 
 

Dalībnieku sadalījums pa pārstāvētajiem sektoriem 

48%

20%

26%

6%

Nevalstisko organizāciju
sektora pārstāvji

Valsts sektora pārstāvji

Pašvaldību sektora
pārstāvji

Brīvprātīgie
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Dalībnieku sadalījums pēc pārstāvētās pilsētas/novada: 
 

Rīga 49 
Jelgava 6 
Gulbene 4 
Koknese  4 
Daugavpils  3 
Valmiera 3 
Baldone  2 
Cēsis  2 
Pļaviņas 2 
Stopiņu novads 2 
Aizpute, Bauska, Bauskas novads, 
Iecava, Jēkabpils, Kastīre, Liepāja, 
Rēzekne, Saldus, Vecumnieku novads 

pa vienam 
pārstāvim 
(kopā 10) 

 
  FORUMA ATKLĀŠANA 

 
Biedrības „brīvprātīgais.lv” valdes priekšsēdētājas Daces Mauliņas uzruna 

Jēdzieni brīvprātīgais un brīvprātīgo darbs ar lielāku vai mazāku izpratni par to patieso jēgu 
un būtību šī gada ietvaros it sevišķi daudz ir dzirdami un apspriesti. Mēs redzam, ka gan 
sabiedrībā, gan dažādās institūcijās ir interese par brīvprātīgo darbu. 
 
Šķiet, neviens neapšauba brīvprātīgo darba vērtību un ieguvumu, ko tas dod gan sabiedrībai 
kopumā, gan konkrētajam sabiedrības loceklim. Teorētiski ikviens saprot, ka brīvprātīgā 
darbs ir viena no aktīvas pilsonības, demokrātijas izpausmēm. Un ikviens, kurš ir dzirdējis 
par brīvprātīgo darbu, zina tā trīs galvenos principus – darbs, kas veikts bez samaksas, no 
brīvas gribas un sabiedrības labā.  

 
Tomēr, noņemot nost šo apkārtējo, virspusējās izpratnes kārtu, atklājas aina, kas nebūt nav 
tik iepriecinoša un brīvprātīgo darba attīstību veicinoša: 
‐ Valsts līmenī joprojām trūkst pilnīgas izpratnes par to, kāpēc nepieciešams veicināt 

brīvprātīgo darbu, Latvijā nav nacionāla mēroga vienotas stratēģijas brīvprātīgo darba 
attīstībai, nevar teikt, ka tas ir aktuāls politiskās dienas kārtības jautājums. Atsevišķos 
politikas dokumentos gan ir iestrādāti atsevišķi uzdevumi brīvprātīgo darba attīstībai, 
taču kā jau tas parasti notiek – to realizēšanu vai nu kavē programmu īstenošanai 
trūkstošais finansējums vai formāla pieeja šo uzdevumu īstenošanai. 

‐ Tāpat arī jāmin fakts, ka pastāv ievērojami robi tiesību aktos, kas pilnībā neļauj izmantot 
brīvprātīgo darba potenciālu. Esošie tiesību akti nepilnīgi regulē brīvprātīgo darba 
jautājumus, savukārt ilgi cerētie grozījumi Civillikumā joprojām nav pieņemti. Valsts un 
pašvaldību iestādes ir neziņā par to vai un kā iespējams iesaistīt brīvprātīgos, kas nav 
jaunieši, savā darbā. Tas aizvien vairāk iedēsta kļūdainu uzskatu par to, ka brīvprātīgo 
darbs ir tikai nevalstisko organizāciju jautājums.  

 
Taču ir jāapzinās, ka, lai gan Latvijā uz šo brīdi ir reģistrētas gandrīz 15 000 organizācijas, 
tās ir finansiāli un administratīvi vājas, tām ir neliels biedru skaits un trūkst kapacitātes 
pilnvērtīgai brīvprātīgo iesaistei savā darbībā vai aktivitātēs. Nav pietiekamu zināšanu par to 
kā un kāpēc piesaistīt brīvprātīgos un kā tos organizēt. Līdz ar to, liela daļa sabiedrības 
locekļu nepilnvērtīgi tiek iesaistīti brīvprātīgajā darbā, pastāv ievērojams nenovērtēts resurss, 
kas varētu dot milzīgu pienesumu kopienas attīstībai. 
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Esošajā situācijā veidojas apburtais loks, kur valsts/pašvaldību institūcijas cer uz 
nevalstiskajām organizācijām, uzskatot, ka brīvprātīgo darbs kā aktīvas līdzdalības forma ir 
tām piekrītošs un piedienīgs, savukārt nevalstiskās organizācijas gaida izpratni un 
pretimnākšanu no valsts un pašvaldību institūciju puses, kam būtu jāveicina brīvprātīgo 
darbam labvēlīgas vides rašanās. Šeit svarīgi, ka visi iesaistītie apzinās savu lomu, savstarpēji 
koordinēti sadarbojas, veicina cits cita darbu šajā jomā, nevis apgrūtina. Un tas savukārt 
prasa skaidrojošo darbu un nepieciešamību brīvprātīgo darba jautājumus skatīt daudz dziļāk.  
 
Ņemot to visu vērā, ir tikai likumsakarīgi, ka mēs turpinām diskutēt par brīvprātīgo darbu, 
paplašinot savu šauro skatījumu uz to. Šis Forums ir mēģinājums spert soli tālāk, kopīgi 
meklēt un rast atbildi uz jautājumu - kas nepieciešams brīvprātīgo darbības attīstībai, lai no 
virspusējas saprašanas par brīvprātīgo darbu virzītos soli tuvāk daudz kvalitatīvākai izpratnei 
par to.  

 
DARBA GRUPU: KAS NEPIECIEŠAMS BRĪVPRĀTĪGO DARBA ATTĪSTĪBAI? 

REZULTĀTI 
 

1.DARBA GRUPA: Izpratne par brīvprātīgo darbu 
Labās prakses piemēri. Problēmu identificēšana un risinājumi 

(Moderēja Zane Seipule) 
 

Darba grupas dalībnieki bija pārsteidzoši ieinteresēti tēmā par brīvprātīgā darba 
jēdzienu/būtību un atzina, ka daudz kas apstājas tieši pie tā, ka trūkst izpratnes par to. 
Diskutējot par to, kādas ir konkrētās problēmas un kas veido šo neizpratni, lielākoties tika 
norādīts tieši uz trūkumiem brīvprātīgā darba organizētāju darbā. Izkristalizējās, ka trūkst 
konstruktīvas darba organizācijas, netiek atrunāti nepieciešamie jautājumi ar brīvprātīgo, 
pietrūkst motivēšanas un brīvprātīgo nemateriālās novērtēšanas sistēmas un iestrādes.  
 
Darba grupas galvenais jautājums bija kā veidot vienotu izpratni par brīvprātīgo darbu, 
tādejādi veicinot brīvprātīgā darba attīstību un kvalitāti. 
 
Runājot par priekšnosacījumiem brīvprātīgā darba organizēšanai, Anita Birzniece (Gulbenes 
novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste) 
klātesošajiem atklāja modeli, kad brīvprātīgais darbs tiešām var notikt efektīvi jeb kas ir 
nepieciešamie pamatelementi no brīvprātīgā un no organizācijas/institūcijas puses. 
No brīvprātīgā puses ir vajadzīgi sekojoši trīs elementi –  

• Iniciatīva/ideja/vēlme 
• Brīvprātīgums jeb no laba prāta 
• Laiks 

No pašvaldības/organizācijas/darba organizētāja puses ir vajadzīgi sekojoši trīs elementi –  
• Finanšu / materiālie resursi 
• Cilvēkresursi (kas palīdzēs, kas strādās ar brīvprātīgajiem) 
• Stratēģija/plāns/programma, vajadzība 
 

Par brīvprātīgā darba izpratni var runāt tikai tad, ja abām pusēm ir šie trīs elementi. Tikai tad 
iespējams cerēt, ka izpratne par brīvprātīgo darbu ir atbilstoša. Izpratni sakropļo tieši kāda no 
šo elementu trūkums.  
 
Ansis Bērziņš (Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs) runājot par brīvprātīgā darba 
kvalitāti un NVO izpratni norādīja uz lietām, kas šobrīd pietrūkst izpratnei un ko var darīt 
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lietas labā, balstot savu stāstījumu uz pieredzi, kas radusies mēģinot attīstīt brīvprātīgo darbu 
Valmierā: 
 
 - Organizācijas nav gatavas uzņemt brīvprātīgos, iesaistīt tos pilnvērtīgi, kvalitatīvi un 
mērķtiecīgi. Organizācijas vienmēr norāda, ka tām vajag finansējumu un palīgus, tomēr nav 
spējīgas noformulēt, kāpēc tām vajadzīgi brīvprātīgie un ko tie organizācijā varēs darīt. Ir 
svarīgi vispirms domāt par piedāvājumu, tad par pieprasījumu – nav iespējams kādu aicināt 
kļūt par brīvprātīgo, ja tam nav, kur darboties.  
 - Izpratne par brīvprātīgo darbu viennozīmīgi sākas no tā sektora puses, kas to organizē - 
nevalstiskais sektors kā primārais brīvprātīgā darba organizētājs un kūrētājs. Taču tam ne 
vienmēr pašam ir skaidra izpratne par to, kas ir brīvprātīgais darbs, nav paļāvības un ticības 
brīvprātīgajiem, valda uzskats, ka tie savu darba dara nekvalitatīvi un bez atbildības. 
Organizācijām ir jāveicina sapratne par to, ka brīvprātīgais var būt atbildīgs, brīvprātīgais 
var strādāt „no - līdz”, pēc grafika un ar konkrētiem, sasniedzamiem rezultātiem. 
 - Organizāciju kopējā problēma ir tā, ka tās neplāno savu darbību un stratēģiski neizvirza 
savus nākotnes mērķus – uz ko tās grib tiekties tuvāko pāris gadu laikā. Bet tieši šādā plānā 
ir iespējams saredzēt brīvprātīgo vietu, redzēt, ko var izdarīt pašu spēkiem, un kur būs 
nepieciešama brīvprātīgo palīdzība un kur tā iederēsies. 
 - Nav iespējams runāt par brīvprātīgā darba izpratni un rezultātu, ja cilvēki nav aicināti kļūt 
par brīvprātīgajiem. Organizācijām mērķtiecīgi jāuzrunā un jāaicina cilvēkus iesaistīties.  
 
Darba grupa diskutēja par nepieciešamību organizācijām jau sākotnēji ieguldīt resursus un 
vienoties par abpusēju izpratni -  iepazīstināt brīvprātīgo ar to, kas konkrētajā organizācijā 
tiek saprasts ar brīvprātīgo darbu – ka tas ir nopietni, atbildīgi, mērķtiecīgi utt. Pakalpojumu 
(sociālo) sniegšanā ir būtiski, ka brīvprātīgie tiek piesaistīti ilglaicīgi. Ir skaidri ar brīvprātīgo 
par to jārunā. 
 
Turpinājumā darba grupas dalībnieki apzināja galvenos izpratni kavējošos faktorus un, 
balstoties uz tiem, vēlāk meklēja konkrētus risinājumus.  
 

Kā kavējošie faktori izkristalizējās: 
- Organizācijām/brīvprātīgā darba organizētājiem pašiem nav izpratnes par brīvprātīgo 

darbu, tās neuzticas brīvprātīgajiem 
- Kopumā nav motivācijas brīvprātīgo darbu veikt/attīstīt 
- Trūkst brīvprātīgā darba piedāvājuma 
- Trūkst cilvēkresursu organizācijās, kas strādātu ar brīvprātīgajiem 
- Dominē īslaicīgs un kampaņveida brīvprātīgais darbs 
- Vidējā paaudze un seniori netiek pietiekami iesaistīti un neiesaistās brīvprātīgajā 

darbā 
- Iestādes (pašvaldību sociālie dienesti u.c.), kam brīvprātīgais darbs tiek piedāvāts jau 

kā galaprodukts, neizprot tā būtību un nav gatavi sadarboties vai tieši otrādi – 
sagaida, ka brīvprātīgie izdarīs neiespējamus uzdevumus visīsākā laikā (Centra 
Dardedze piemērs, strādājot ar sociāli nelabvēlīgām ģimenēm) 

- Atsevišķos gadījumos brīvprātīgajiem ir deformēta izpratne par iespējām, ko tiem 
dod brīvprātīgais darbs, par pašmērķi un vadmotīvu kļūst labumu vai bonusu gūšana 
sev, nevis palīdzības sniegšana un sabiedriskais labums  

- Slikta brīvprātīgā darba organizēšana noved pie negatīvas pieredzes un nekorektas 
izpratnes par brīvprātīgo darbu – jo labāka organizēšana, jo pareizāka izpratne rodas 
tā veicējiem 
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- Neesošā uzskaite un statistika par brīvprātīgo darbu kavē izpratnes rašanos un 
neveicina brīvprātīgā darba popularitāti (brīvprātīgo uzskaites sistēmas izveide un 
ieviešana radītu pozitīvu konkurenci starp pašvaldībām)  

- Izpratni par brīvprātīgo darbu kavē tā pielīdzināšana citām sabiedrības izpausmes 
formām, pašdarbībai un praksei, kas vienlaikus vairo sabiedrībā izplatīto viedokli, ka 
brīvprātīgais darbs ir jauniešu privilēģija 

 
Darba grupas rezultāti 

Lai risinājumi būtu pilnvērtīgi un meklēti gan no valsts/pašvaldības, gan NVO sektora, gan 
indivīda/brīvprātīgā pozīcijām, darba grupas dalībnieki tika sadalīti trīs darba grupās, un 
ierosinājumi tika sniegti skatoties no konkrētās iesaistītās puses prizmas.  

 
NVO sektors – darba organizētāji: 

a. Katrā no novadiem ir viena NVO, kas uzņemas brīvprātīgo darba koordinēšanas 
funkcijas; Tas veicinātu biedrību savstarpēju sadarbību, risinot vienus un tos 
pašus jautājumus, ļautu efektīvāk izmantot resursus un dotu ievērojamākus 
rezultātus  

b. Dialoga veidošana ar pašvaldību, kas balstīta uz abpusēju interesi un izdevīgumu 
– NVO izstrādā piedāvājumu pašvaldību pārstāvju/darbinieku izglītošanai par 
brīvprātīgo darbu, sniedz/organizē „brīvprātīgā darba pakalpojumu”. Šādā 
sadarbībā nepieciešams izmantot „win-win” stratēģiju, lai pašvaldība redz, ka 
NVO ne tikai „pieprasa”, bet var arī kaut ko dot, un no tām ir jēga 

c. Izstrādāt novērtējuma sistēmu brīvprātīgajiem; Svarīga brīvprātīgo motivēšanai 
un brīvprātīgā darba prestiža celšanai 

d. NVO piedāvājums jauniešu nodarbinātībai vasaras periodā; Liek organizēti domāt 
par brīvprātīgo darbu, lai tas nav tikai kampaņveidīgs, spontāns un neorganizēts  

e. NVO precīzi un konstruktīvi noformulē darbības mērķus un veicamos 
uzdevumus. Ļoti svarīgs punkts. Ja tas tiktu īstenots un ieviests praksē, 
brīvprātīgais darbs būtu iepriekš plānots, organizēts un ilgtermiņa, izpratne būtu 
pilnīgi citā līmenī. 

Indivīds – brīvprātīgais: 
a. Saprast, ko es varu darīt – kādu ieguldījumu sniegt;  
b. Noteikt, cik daudz laika varu veltīt, saprast savu motivāciju; 
c. Pašam meklēt vietu, kur darboties; nevis gaidīt, kad tiks piedāvātas iespējas 
d. Iedvesmot citus ar savu pieredzi; tikai labie piemēri strādā visefektīvāk – kādi 

ieguvumi, kāpēc tas ir forši. Tādejādi mēs veidojam arī sabiedrību daudz 
līdzatbildīgāku un aktīvāku 

e. Lepoties ar to, ka esmu brīvprātīgais; nereti cilvēki kaunas no tā, ka ir 
brīvprātīgie, tādejādi mazinot brīvprātīgā darba nozīmīgumu  

f. Komunicēt ar citiem brīvprātīgajiem;  
g. Nebaidīties būt atbildīgam un noslēgt līgumu; parūpējies, ka tas, ko tu dari ir tik 

pat svarīgs kā algots darbs un nokārto to oficiāli. 
h. Iesaistīt šajā procesā ģimeni; iespējams, ka ģimenes locekļi ļoti labprāt 

līdzdarbotos, ja vien viņi zinātu 
i. Apzināties, ko ar savu brīvprātīgo darbu dod sabiedrībai; 
j. Pašattīstīties. 

 
Valsts/pašvaldība. Brīvprātīgā darba organizētāji un arī procesu veicinātāji: 

a. Finansējuma nodrošināšana NVO;  
b. Lieli informatīvi pasākumi brīvprātīgā darba idejas veicināšanai; 
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c. Valsts amatpersonu iesaistīšana brīvprātīgajā darbā; regulārs brīvprātīgais darbs 
– piemērs no augšas 

d. Atsevišķas sadaļas izveide CV (šobrīd notiek diskusijas Eiropā par izmaiņām 
Europass) , kurā atspoguļot brīvprātīgo darbu un mudināt darba devējus ņemt to 
vērā; 

e. Likumdošana! Tomēr nav konkrētu ieteikumu 
f. Katrā pašvaldībā ir brīvprātīgā darba speciālists; Vēlams papildus jaunatnes lietu 

speciālistam! 
g. Apkopot statistiku par brīvprātīgo darbu; lai beidzot saprastu, cik daudz mēs tādi 

esam un cik daudz mēs dodam IKP 
h. Novērtējums – „Gada brīvprātīgais” vai tml. 
i. Brīvprātīgā darba tēma tiek ietverta skolas mācību programmā; izpratne jau ir 

jāmāca no pirmajām skolas gaitām 
j. Brīvprātīgā apliecība, kas identificē brīvprātīgo un sniedz kādas atlaides 

pašvaldībā (piemēram, kultūras pasākumu apmeklējumam).  
 

2.DARBA GRUPA: Brīvprātīgo darba organizēšana 
Labās prakses piemēri. Problēmu identificēšana un risinājumi 

(Moderēja Vilis Brūveris) 
 

Foruma darba grupa “Brīvprātīgo darba organizēšana” skaitliski bija vislielākā un tajā 
piedalījās aptuveni 35 dalībnieki. Darba grupā darbojās valsts institūciju pārstāvji, NVO 
aktīvisti, pašvaldību pārstāvji, kā arī brīvprātīgie. Grupas dažādais sastāvs ļāva palūkoties uz 
brīvprātīgā darba organizēšanu no dažādiem aspektiem, palīdzot sasniegt rezultātu ar pēc 
iespējas plašāku redzējumu. 
 
Darba grupas “Brīvprātīgo darba organizēšana” galvenā tēma tika sadalīta vairākās 
apakštēmās, iesaistot dalībniekus diskusijā par sekojošiem jautājumiem: 
1. Kāda ir valsts loma brīvprātīgo darba sistēmas veidošanā? 
2. Kāda ir pašvaldības loma brīvprātīgo darba sistēmas veidošanā? 
3. Kāda ir NVO loma brīvprātīgo darba sistēmas veidošanā? 
4. Kādai ir jābūt sadarbībai starp iesaistītajām pusēm brīvprātīgo darba sistēmā? 
5. Kas uz sirds brīvprātīgajam? (vieta brīvprātīgo jautājumiem, ierosinājumiem u.c.) 
 
Atklājot labās prakses piemērus Ina Behmane (Saldus novada sociālā dienesta direktore) 
norāda, ka pašvaldības tiešā veidā nedrīkst segt NVO izdevumus, savukārt projektu konkursi 
nenodrošina NVO vajadzības pēc ikdienas izdevumu segšanas.  
Kā risinājumi ir iespējami: 

• Pašvaldība slēdz līgumus ar nevalstiskajām organizācijām par noteiktu funkciju 
deleģēšanu; 

• Pašvaldības paredz budžetā līdzekļus nevalstiskajam sektoram uz līguma pamata; 
• Līdzekļi tiek piešķirti un līgums slēgts uz gadu, nosakot atskaišu biežumu. 

Saldus novada sociālajam dienestam ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar brīvprātīgajiem 
veco ļaužu atbalstam, brīvprātīgie veic vizītes pie pensionāriem, kā arī organizē dažādus 
pasākumus. Brīvprātīgo darbu veic nevalstisko organizāciju biedri, īstenojott līgumu, kas 
noslēgts ar attiecīgo organizāciju 
 
Lai novērtētu brīvprātīgos, ir būtiski sniegt apliecinājumu par viņu veikto darbu. Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departaments projekta My generation ietvaros ir izstrādājis 
vadlīnijas šāda apliecinājuma izsniegšanai un vienotu apliecinājuma forumu. Dmitrijs 
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Zverevs (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas vadītājs) 
informē, ka apliecinājumu paredzēts izsniegt, ja brīvprātīgais ir nostrādājis vismaz 120 
stundas organizācijā, un, lai to darītu, organizācijai ir nepieciešams veikt brīvprātīgā darba 
laika stundu uzskaiti. Apliecinājumā tiek norādīti brīvprātīgā pienākumi un veiktās 
aktivitātes, īstenošanas vieta un laika periods, kā arī var norādīt prasmes un iemaņas, kuras 
brīvprātīgais attīstījis, veicot brīvprātīgo darbu. 

 
Diskusija norisinājās, izmantojot “Pasaules kafejnīcas” metodes versiju, kurā dalībnieki 
diskutē par vienu konkrētu jautājumu nelielās grupās (5-6 cilv.), ik pa 7-10 min mainot grupu 
(saskaņā ar moderatora signālu). Katrā grupā diskusijas sākumā tiek izvirzīts viens 
“brīvprātīgais”, kurš pieraksta grupā diskutēto, visu diskusijas laiku paliekot pie viena 
jautājuma. Metodes rezultātā visiem diskusijas dalībniekiem ir iespēja izteikties par visiem 
jautājumiem, diskutēt dažādos grupu sastāvos un sniegt savu ieguldījumu katra 
apakšjautājuma risinājumu radīšanā. Diskusijas noslēgumā katrs dalībnieks atgriežas savā 
grupā, kopā ar kolēģiem izvēloties 3 labākās idejas konkrētā jautājuma risināšanai. 

 
Darba grupas rezultāti 

 
Jautājums Izvirzītie prioritārie risinājumi 

Kāda ir valsts loma 
brīvprātīgo darba sistēmas 
veidošanā? 

1. Likumiskā ietvara nodrošināšana – brīvprātīgo darba 
likuma izstrāde. 

2. Brīvprātīgo darba tēmas iekļaušana izglītības sistēmā – 
piem. zinātniski pētniecisko darbu tēmas, projektu 
nedēļas, audzināšanas stundas u.c. 

3. Brīvprātīgo darba ilgtermiņa rezultāta nodrošināšana – 
attīstības dokumentu izstrāde, izpilde un uzraudzība. 

Kāda ir pašvaldības loma 
brīvprātīgo darba sistēmas 
veidošanā? 

1. Vietējā līmeņa sistēmas veidošana – pašvaldībai 
jāuzņemas centrālā loma brīvprātīgo darba sistēmas  
veidošanai savā teritorijā. 

2. Finansiālais atbalsts – finansējuma piešķiršana NVO 
brīvprātīgā darba organizēšanai u.c. funkciju 
nodrošināšanai. 

3. Informācijas nodrošināšana par brīvprātīgo darbu savā 
teritorijā. 

Kāda ir NVO loma 
brīvprātīgo darba sistēmas 
veidošanā? 

1. Informācijas un apmācību sistēmas izveide un 
nodrošināšana par brīvprātīgo darba iespējām. 

2. Kopīgu brīvprātīgo darba principu izstrāde un 
akceptēšana. 

3. Informācijas sniegšana sabiedrībai – īpaši skolās (piem. 
projektu nedēļu laikā, audzināšanas stundu laikā u.c.). 

Kādai ir jābūt sadarbībai 
starp iesaistītajām pusēm 
brīvprātīgo darba sistēmā? 

Visiem sistēmas dalībniekiem – valsts institūcijām, 
pašvaldībām, NVO un brīvprātīgajiem savstarpēji 
jāsadarbojas ar skaidru lomu sadalījumu un citu pušu 
vajadzību apzināšanos, t.sk.: 
1. Valsts nodrošina finansējumu NVO brīvprātīgo darba 

programmu un pasākumu īstenošanai (funkciju 
deleģēšana); 

2. NVO aktīvi sniedz pašvaldībām informāciju par savām 
aktivitātēm un pasākumiem, kuri tiek veikti brīvprātīgo 
darba kontekstā; 
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3. Pašvaldības nodrošina NVO materāli-tehniskos resursus 
darbībai un brīvprātīgo darba koordinēšanai un attīstībai. 

Kas uz sirds 
brīvprātīgajam? 

1. Brīvprātīgo darba prestiža trūkums. 
2. Izdevumu kompensācijas nepieciešamība. 
3. Informācijas pieejamība (informācija par brīvprātīgo 

darbu vispār, datu bāzes u.c.). 
 

Kopēja brīvprātīgo darba būtības izpratne ir viens no pamatnosacījumiem produktīvai un 
jēgpilnai diskusijai par tālākiem jautājumiem, kas saistīti ar brīvprātīgo darbu, t.sk. tā 
organizēšanu un sistēmu. Dažādā brīvprātīgo darba izpratne, interpretācija un pieredzes 
līmenis radīja ļoti diversificētu diskusiju gaisotni, kas reizēm neļāva runāt par uzstādīto 
jautājumu, bet rosināja diskutēt par pašu brīvprātīgo darba būtību. Tāpat grupā piedalījās 
dažādu sektoru pārstāvji (piem., valsts pārvaldes iestādes un NVO), kas bieži atspoguļoja 
vēlmi uzlikt galveno atbildību par brīvprātīgo darbu un tā organizēšanu kādai citai no 
iesaistītajām pusēm. Neraugoties uz sarežģīto diskusiju procesu, darba grupas rezultātu 
prezentācijā iezīmējās galvenie veicamie virzieni, kuros katrai no iesaistītajām pusēm ir 
svarīgs un neaizvietojams uzdevums, bez kura brīvprātīgo darba organizēšana un sistēma nav 
iedomājama. 

 
3.DARBA GRUPA: Vajadzība pēc brīvprātīgo darba un to loma pašvaldībā 

Labās prakses piemēri. Problēmu identificēšana un risinājumi 
(Moderēja Kristīne Ļeontjeva) 

 
Darba grupā piedalījās 16 dalībnieces, visas sievietes. Apmēram 2/3 no dalībniecēm bija no 
pašvaldības iestādēm/institūcijām; tai pat laikā vairums no viņām bija saistība (pieredze) ar 
NVO; pārējās dalībnieces pārstāvēja NVO sektoru. 
 
Plašu aktivitāšu spektru par to, kā un kur pašvaldības var izmantot brīvprātīgo ieguldījumu 
atklāj Natālija Demjaņenko (biedrības ODIN/VITA vadītāja) stāstot par Daugavpils 
pašvaldības sadarbību ar brīvprātīgajiem – sports, mazākumtautību kultūra, veselības 
veicināšana, sociāls atbalsts, jaunatnes darbs – tās ir jomas, kurās tiek aktīvi iesaistīti 
brīvprātīgie. Brīvprātīgo iesaiste notiek, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām. 
Kopumā Daugavpilī tiek novērtēts, ka brīvprātīgie: 

• papildina profesionālo palīdzību 
• ir cilvēkresursu avots 
• mazina sociālo un ekonomisko satricinājumu 
• sniedz atgriezenisko saiti: publiskā apspriešana, darba grupas, konsultatīvās 

padomes 
• palīdz informācijas izplatīšanā. 

 
Diskusijai darba grupā bija 2 galvenie uzstādījumi, no kuriem izrietēja darba jautājumi: 
1) Ņemot vērā to, ka brīvprātīgo darba vajadzība ir daudzējāda – vajadzība sabiedrībai, 
vajadzība pašvaldībai, vajadzība NVO un vajadzība pašam brīvprātīgajam – kā var 
daudzveidot/paplašināt brīvprātīgo darbu tā, lai tas atbilstu/apmierinātu pēc iespējas vairāk 
iesaistīto pušu vajadzības. Uzsvars bija uz paša indivīda un pašvaldības vajadzību 
apmierināšanu. 
2) Kā maksimāli izmantot brīvprātīgo un organizētāju resursus tā, lai veiktais darbs ir 
kvalitatīvs; tādejādi palielinot tā lomu pašvaldībā un sabiedrībā. 

 
Sākotnēji abiem uzstādījumiem tika definēts „kāda ir šī brīža situācija”, proti: 
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‐ kāda ir brīvprātīgo darba daudzveidība šobrīd pašvaldībā 
‐ kā tiek izmantoti brīvprātīgo resursi, kāda ir veiktā darba kvalitāte un atsauksmes 

sabiedrībā.  
Tad tika izvirzīts jautājums (uzstādīts mērķis) – kur Jūs gribat būt?  
 
Dalībnieces definēja, kādu situāciju viņas gribētu redzēt, runājot par brīvprātīgā darba 
vajadzību un lomu pašvaldībā. Katra dalībniece uz šiem jautājumiem atbildēja individuāli. 
Viens uzstādījums, divi jautājumi – tagad un nākotnē – un katram sava „post it” lapiņa. Visas 
dalībnieču idejas tika salīmētas zem konkrētā uzstādījuma.  
 
Darba grupa tika sadalīta 2 daļās (katrā 8 dalībnieces), katrai grupai tika viens uzstādījums:  
1) brīvprātīgo darba daudzveidība  
2) brīvprātīgo darba resursu maksimāla izmantošana.  
Pirmais uzdevums bija sasummēt salīmētās lapiņas un katram uzstādījumam izveidot 
tagadnes tendences un to, uz ko grib tiekties. Vidēji 20 min. 
Pēc šī uzdevuma, viena dalībniece „brīvprātīgā” palika pie izstrādātās flipčārt lapas, pārējās 
samainījās un gāja uz otru grupu. Sākumā palikusī dalībniece iepazīstināja atnācējas ar tikko 
izdiskutētajiem jautājumiem un pierakstīto kopsavilkumu. Nākamais uzdevums grupai bija 
izdomāt konkrētus risinājumus, ko pašvaldībai darīt, lai no situācijas „tagad” nonāktu 
situācijā, kurā gribam būt. Tas prasīja vidēji 20 min. 
Pēc moderatora signāla, grupas atkal samainījās vietām. Tagad tās dalībnieces, kuras 
izstrādāja situācijas aprakstu un izvirzīja mērķi, bija atpakaļ pie savas lapas un iepazinās ar 
iepriekšējās grupas izvirzītajiem iespējamajiem praktiskajiem risinājumiem. Viņām bija laiks 
10 min. papildināt ieteikumus. 
 
Darba grupas noslēgumā dalībnieces nolēma apvienot visus ierosinājumus un prezentēt tos 
kopā, jo abiem uzstādījumiem bija ļoti līdzīgi vai vienādi izvirzītie ierosinājumi. Divas 
brīvprātīgās (katra no savas grupas) apkopoja daudzās idejas/ierosinājumus un tos prezentēja. 

 
Darba grupas rezultāti 

Idejas un praktiski risinājumi brīvprātīgā darba attīstīšanai un organizēšanai pašvaldībās: 
1. RESURSI (cilvēku/ finanšu) 
- Paredzēt pašvaldību budžetā finanses 
- Brīvprātīgo darba koordinators (var būt deleģēts no NVO), definētā atbildība: 

organizāciju vajadzību apzināšana pēc brīvprātīgajiem, informācija, koordinēšana, 
datu bāze, uzraudzība, popularizēšana, motivēšana, apmācība, resursu sadale) 

- Ilgtspējas nodrošināšana, izaugsme 
2. LOMU/JOMU DAŽĀDĪBA - iesaistīt gan dažādas sociālās grupas, gan iesaistīt 

dažādās jomās izmantojot spējas, zināšanas un vēlmes 
3. MOTIVĀCIJA 
- Brīvprātīgā apliecība, kas dod atlaides pašvaldības pasākumos, iestādēs, 

iespējams nodokļu atlaides 
- Brīvprātīgo godināšanas pasākums 
- Brīvprātīgo iesaistīšana projektos ar sadraudzības pilsētām (ārzemju braucieni) 
- Iesaistīšana politikas dokumentu izstrādē (gods) 
- Bezmaksas apmācība  
4.  INFORMĀCIJA/REPUTĀCIJAS VEIDOŠANA 
- Sabiedrisko attiecību kampaņas/akcijas, t.sk. vizītes pašvaldības iestādēs 

popularizējot brīvprātīgo darbu 
- Rokasgrāmata organizācijai, rokasgrāmata brīvprātīgajam + brīvprātīgo darba 

koordinatoru apmācība 
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- Publiska brīvprātīgo darba datu bāze pašvaldības līmenī – iespējams jau esošas 
datubāzes ietvaros, vai sludinājumi pašvaldības mājas lapā 

5. NORMATĪVAIS IETVARS – sakārtot!!!! 
6. ORGANIZĒTĀ VEIDĀ – nodrošināt, ka brīvprātīgais darbs tiek organizēts 

dažādos līmeņos (valsts/pašvaldība/NVO) 
 

Ņemot vērā, ka grupas dalībnieces daudz runāja par savu pieredzi, dalījās izpratnē un bieži 
„aizgāja no izvirzītās tēmas”, var izdarīt secinājumu, ka šāda veida tikšanās, diskusijas ir 
nepieciešamas. Iesaistītie un ieinteresētie cilvēki ir „nocietušies” pēc saskarsmes ar sev 
līdzīgiem, pēc komunikācijas un viedokļu, pieredzes apmaiņas, pēc jautājumu risināšanas un 
situācijas uzlabošanas.  
 
Grupas izstrādātie ierosinājumi bija visaptveroši un vairāk atbilda uz brīvprātīgo darbu 
attīstību kopumā nevis koncentrējās šaurāk, konkrētāk uz brīvprātīgo darba vajadzību un 
lomu pašvaldībā. Tas nozīmē, ka sākotnēji jāizveidojas vienotai izpratnei par konceptu, 
jāsakrājas kopējai, pozitīvai pieredzei, uz kuras pamata tad var tālāk būvēt un meklēt 
konkrētākus risinājumus jautājumiem par brīvprātīgo darba vajadzību un lomu pašvaldībā.  
 

FORUMA NOSLĒGUMS UN IDEJU IEDZĪVINĀŠANA 
 

Foruma dalībnieki novērtējuma anketās atzina, ka vērtīgākais Forumā bija iespēja tikties un 
komunicēt ar dažādiem brīvprātīgā darba jomā ieinteresētiem un strādājošiem pārstāvjiem, kā 
arī liels ieguvums bija no savstarpējām diskusijām un debatēm un, protams, iegūtā 
informācija par brīvprātīgā darba situāciju un nosacījumiem Latvijā (dalībnieku novērtējumu 
apkopojums pieejams www.brivpratigais.lv pie Foruma materiāliem). 

   
Foruma laikā izkristalizējās virkne vērā ņemamu ideju brīvprātīgā darba attīstībai, dalībnieki 
apliecināja, ka Forums devis būtiskas ierosmes viņu turpmākajam darbam. Tādēļ aicinām šeit 
apkopoto informāciju izmantot savā ikdienas darbā visiem brīvprātīgo darba sistēmas 
veidotājiem, brīvprātīgo organizatoriem un brīvprātīgajiem. Tikai kopīgi diskutējot, ir 
iespējams nonākt pie vienotas izpratnes, kas, kā uzsvēra Foruma dalībnieki, ir būtisks solis 
ceļā uz brīvprātīgā darba sistēmas veidošanu. Ir nepieciešama visu iesaistīto dalībnieku (gan 
NVO, gan pašvaldību un valsts institūciju ) vienotība un apņēmība reāli darboties un rīkoties, 
lai izveidotu darbojošos brīvprātīgā darba sistēmu. 
 
Mēs esam identificējuši problēmas un arī iezīmējuši idejas un risinājumus situācijas 
uzlabošanai un brīvprātīgā darba attīstībai. Ja katrs, neatkarīgi no tā, kurā vietā atrodas, spers 
kaut vienu soli, lai ieviestu kādu no šiem risinājumiem dzīvē, tad rezultāti neizpaliks. 
 
Foruma dalībnieki uzsvēra, ka Forumā pieņemtie lēmumi, ieteikumi jāievieš dzīvē. Pēc 
Foruma jāseko konkrētai darbībai. 
 
No savas puses biedrība „brīvprātīgais.lv” ir sagatavojusi Brīvprātīgā darba organizēšanas 
rokasgrāmatu. 7 soļi. Šādas apkopotas un viegli uztverams informācijas nepieciešamība 
brīvprātīgo darba organizēšanai bija norādīts kā viens no nepieciešamajiem risinājumiem arī 
vienā no Foruma darba grupām. Foruma dalībniekiem rokasgrāmata nosūtīta pa pastu.  
 

! 
Rokasgrāmatas elektroniskā versija pieejama mājas lapā www.brivpratigais.lv sadaļā 
Bibliotēka. 
Drukātu Rokasgrāmatas eksemplāru var saņemt rakstot e-pastu 
brivpratigais@brivpratigais.lv . 
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08.09.2011. biedrība „brīvprātīgais.lv” iesniedza komentārus Kultūras ministrijai par 
Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu (2012-2018) 
projektu, norādot uz nepieciešamību pievērst uzmanību brīvprātīgā darba attīstības 
jautājumiem un sniedza konkrētus ierosinājumus, kas lielā mērā balstīti uz Foruma diskusiju 
rezultātiem un ierosinājumiem, par jautājumiem, kuri iekļaujami dokumentā, lai nodrošinātu 
atbalstu brīvprātīgā darba attīstībai: 
1) Izstrādāt plānošanas dokumentu brīvprātīgā darba jomā ar mērķi veidot vienotu politiku 

brīvprātīgā darba attīstībai.  
2) Attīstīt brīvprātīgā darba konsultāciju/resursu centrus, kas valsts mērogā brīvprātīgā 

darba veicējiem un brīvprātīgā darba devējiem sniedz regulāras, kvalitatīvas 
konsultācijas un atbalstu.  

3) Iekļaut Starptautiskās Darba organizācijas Rokasgrāmatā brīvprātīgā darba mērīšanai 
ietverto starptautiski apstiprināto pieeju un moduli datu vākšanai un apkopošanai 
brīvprātīgā darba izplatības, raksturojuma un pienesuma jomā attiecīgos Latvijas darba 
spēka/mājsaimniecību apsekojumos.   

4) Pārskatīt attiecīgos tiesību aktus saistībā ar nodokļu atlaidēm un ienākumu nodokļa 
nepiemērošanu kompensācijām par brīvprātīgo darbu..  
 

Vienlaikus arī tika norādīts uz to, ka aizvien aktuāls un svarīgs ir jautājums par likumiskās 
bāzes sakārtošanu brīvprātīgā darba jomā kopumā. Piemēram, ar Civillikuma grozījumiem, 
kuru virzība tika uzsākta jau pagājušajā gadā, tika plānots ieviest likumīgu pamatu, lai arī 
valsts un pašvaldību institūcijām dotu tiesības piesaistīt brīvprātīgos – pilngadīgas personas, 
bet vēl aizvien šie grozījumi nav pieņemti un stājušies spēkā. 
 
Aicinām informāciju par aktivitātēm brīvprātīgā darba jomā, kā arī citus noderīgus 
resursus publicēt brīvprātīgā darba portālā www.brivpratigais.lv  
 
Brīvprātīgā darba portālā www.brivpratigais.lv jau šobrīd ir plaša brīvprātīgo darba resursu 
krātuve (pieejams diskusiju forums, ar brīvprātīgo darbu saistītu materiālu bibliotēka un 
cita aktuāla informācija par brīvprātīgo darbu). 
 
Izmantojiet mājas lapā www.brivpratigais.lv esošo diskusiju forumu, lai diskutētu, 
meklētu sadarbības partnerus, jautāju un atbildētu uz jautājumiem par brīvprātīgā darba 
jomu! 
 
Izmantojiet brīvprātīgā darba portāla datubāzi www.brivpratigais.lv/datubaze, kas 
sniedz iespējas organizācijām izveidot organizācijas profilu un ievietot sludinājumus, 
kā arī meklēt brīvprātīgos pēc dažādiem kritērijiem (intereses, dzīvesvieta, u.c.) un 
nosūtīt informāciju reģistrētajiem brīvprātīgajiem (uz šo brīdi 1500 cilvēku visā 
Latvijā). 
 
Ja Jums ir jautājumi, vai vēlaties ievietot informāciju portālā, sūtiet e-pastu 
brivpratigais@brvipratigais.lv! 

 
 
 

Materiāls sagatavots projekta „NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalībai brīvprātīgā darba politikas veidošanas 
un ieviešanas procesā” ietvaros. 93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda 
starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par 
aktivitāti atbild biedrība "brīvprātīgais.lv”. 
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