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BRĪVPRĀTĪGIE BIBLIOTĒKĀS



1. KAS IR BR ĪVPRĀTĪGAIS?



Brīvprātīgais – tas ir cilvēks, kurš piedalās:
:: sabiedriski derīgā darbībā
:: bez atlīdzības 
:: uz brīvas izvēles pamata. :: uz brīvas izvēles pamata. 

Brīvprātīgais var būt jebkuras nacionalitātes, 
sociālā stāvokļa, profesijas, vecuma, 
jebkuras konfesijas cilvēks. 



“katrs dara to, ko grib pēc savām spējām, 
zināšanām un vēlēšanās”



BRĪVPRĀTĪGAIS LABUMA SA ŅĒMĒJS



BRĪVPRĀTĪGAIS
LABUMA 

SAŅĒMĒJS

PIEDĀVĀJUMI

Laiks
Pieredze
Prasmes, iemaņas
Kvalifikācija
Attieksme

Lai uzdevumi tiktu 
izpildīti noteiktā veidā 
un noteiktā standarta 
līmenī

VAJADZĪBAS

VAJADZĪBAS

Gandarījums par       
paveikto darbu
Atbalsts
Motivācijas 
piedāvājums

Skaidri definēti 
uzdevumi
Informācija
Atbalsts
Iespēja īstenot 
motivāciju

PIEDĀVĀJUMI



2. BRĪVPRĀTĪGO DARBA 
ORGANIZĒŠANA



LR likumdošana

Pašlaik top grozījumi likumdošanā, kas 
paredz atļaut brīvprātīgajiem darboties ne 
tikai biedrības un fondos, bet arī citās 
bezpeļņas organizācijās.bezpeļņas organizācijās.



Br īvpr ātīgo profils

• seniors
• jaunietis (skolnieks vai students)
• bezdarbnieks
• cilvēks ar invaliditāti • cilvēks ar invaliditāti 



• struktūra, 
• atbildīgie, 
• finansējums, 
• dokumentācija (pieteikuma anketa, 

Br īvpr ātīgo programmas

• dokumentācija (pieteikuma anketa, 
brīvprātīgā darba apraksts, brīvprātīgā 
darba līgums/ sadarbības līgums 
/vienošanās )



Br īvpr ātīgo piesaist īšana

• skolas
• biedrības
• portāls www.brivpratigais.lv
• plašsaziņas līdzekļi (avīzes, tīmekļis, • plašsaziņas līdzekļi (avīzes, tīmekļis, 

televīzija)
• informatīvie materiāli un pasākumi
• Eiropas brīvprātīgais darbs 

(www.jaunatne.gov.lv)



Br īvpr ātīgo atlase

• attiecīgi brīvprātīgo profilam un 
uzdevumiem

• intervija
• pieteikuma anketa• pieteikuma anketa



Br īvprātīgo apm ācība un 
ievad īšana organiz ācijas darb ībā

• noteikumi, norādījumi ( darba formas, 
uzvedība, apmeklējumus,klientu tiesības, 
brīvprātīgo/ personāla ekspektācijas)

• iekšējās kārtības noteikumi ( infekciju • iekšējās kārtības noteikumi ( infekciju 
kontrole, ugunsdrošība, un klientu 
personiskās informācijas konfidencialitāte) 

• organizatoriskā struktūra, mērķi, sniegtie 
pakalpojumi  

• brīvprātīgo resursi ( uzraudzība, apmācība, 
atbalsts).



Br īvpr ātīgo darba koordin ēšana

• Saistību noteikšana: 
- Darba līgums. 
- Pārbaudes laiks.  
- Darba rezultātu normas. - Darba rezultātu normas. 

• Brīvprātīgo atbalstīšana un motivēšana
• Brīvprātīgo novērtēšana
• Brīvprātīgo apbalvošana



3. KO BR ĪVPRĀTĪGIE VAR 
DARĪT BIBLIOTĒKĀ?



Piemērs №1 
2010.g. Latvijas Nacionālas bibliotēkas 
grāmatu krātuves grīda ielūza un cilvēki 
palīdzēja glābt grāmatas 



Piemērs №2
Ugāles pagasta bibliotēka sadarbībā ar 
Kursīšu, Pūres un Ezernieku bibliotēkām 
2011.gadā kopīgi realizē projektu, kura 
nosaukums un moto “3i – ieraugi, iekadrē, 
ievieto”
“Projekta dalībniekiem, būs iespēja.... 
piedalīties novadpētniecības krājuma 
veidošanā, tādējādi kļūstot par 
brīvprātīgajiem bibliotēkas palīgiem.”



Piemērs №3
Valmieras integrētā bibliotēka uzsākusi 
jaunu inciatīvu, kuras ietvaros aicina 
jauniešus iesaistīties kā brīvprātīgajiem un 
apmācīt seniorus datora lietošanā.
Jauniešu brīvprātīgā darba galvenais Jauniešu brīvprātīgā darba galvenais 
uzdevums ir palīdzēt un konsultēt seniorus 
darbā ar datoru.



Piemērs №4 
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka
un tā četras Ulbrokas vidusskolas 10. 
klases skolnieces veica bibliotēkas 
noliktos uzdevumus:

• fragmentu priekšlasījumu organizēšana,• fragmentu priekšlasījumu organizēšana,
• biogrāfisku faktu izklāsta par tautā 

mīlētiem aktieriem sagatavošana
• atnest pensionāram grāmatu un brīvākā 

brīdī arī palasīt. 



Piemērs №5 
Bukarestē (Rumānijā) pilsētas bibliotēka 
piedāvā īpašas vasaras brīvdienu 
programmas, ko vada brīvprātīgie un kas 
paredzētas 11 līdz 14 gadu veciem 
bērniem laikā, kamēr viņu vecāki aizņemti bērniem laikā, kamēr viņu vecāki aizņemti 
darbā.



Piemērs №6
Kvīnslendas štatā (Austrālijā) publiskā 
bibliotēka nodrošina virkni aktivitāšu 
bērniem (ieskaitot nodarbības bērniem līdz 
5 gadu vecumam), viņu vecākiem 
un aizgādņiem – pasaku stāstīšanu, skolu un aizgādņiem – pasaku stāstīšanu, skolu 
apmeklējumus, iepazīšanos ar bibliotēku, 
kopīgas lasīšanas grupas, interneta 
apmācības un mājasdarbu pildīšanas 
klubus.



Citi darbi brīvprātīgiem:
• Izstāžu un tematisko vakaru organizēšana 

bibliotēkās
• Informācijas izplatīšana par bibliotēkas 

pakalpojumiem pakalpojumiem 
• Mazos remontdarbos, kad trūkst 

saimnieka rokas
• Grāmatu izvietošana plauktos



Kontaktinform ācijai
Nataļja Demjaņenko
Sociālo br īvpr ātīgo biedr ības “ODIN/VITA” vad ītāja 

Mob.t ālr: + 371 2 689 62 80
Biroja t ālr./fakss: +371 6 54 21354 
E-pasts: nataljadem@yahoo.deE-pasts: nataljadem@yahoo.de
Adrese: Liep ājas 4, Daugavpils, LV-5417
www.odinvita.lv 
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