
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008108696
Nosaukums JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2018

1. Organizācijas darbības mērķis
1. Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana.
2. Veidot saikni starp indivīdiem un sabiedrības grupām, privāto sektoru, valsti, pašvaldību,
rosinot indivīdu iesaistīšanos sabiedrisko organizāciju darbā.
3. Sekmēt brīvprātīgo darbu.
4. Atbalsta sniegšana personām ar īpašām vajadzībām (invaliditāti), invalīdu un viņu ģimeņu
locekļu interešu aizstāvība;
5. Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē šādos
veidos:
5.1. nodrošinot iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences
neformālas izglītības ceļā;
5.2. nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
5.3. nodrošinot jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību;
5.4.atbalstot un veicinot jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un
radošajai attīstībai.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
1 - Labdarība
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība
12 - Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības
celšana

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
1 - Ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
2 - Nepilnās ģimenes
3 - Cilvēki ar invaliditāti
4 - Personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu
5 - 15-25 gadus veci jaunieši
7 - Ilgstošie bezdarbnieki

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201
kontaktadrese Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201
tālruņa numurs 26548737
faksa numurs
e-pasta adrese nvoresursi@inbox.lv
mājaslapa www.jekabpilsnvo.lv

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
•Latvijas valsts NVO fonda projekts "Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas
reģionā”, līguma Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/003/22, aktivitātes izvērstas Vidusdaugavas
reģionā, veicinot jauniešu iniciatīvas, izglītojot par brīvprātīgo darbu; veidojot brīvprātīgā darba
akciju “Brīvprātīgais uz 1 dienu”; izdot e-avīzi un drukātas reģionālas nozīmes laikraksta
pielikumu; atbalstīt sabiedrības interesi un veicināt jaunu biedru iesaisti nevalstisko organizāciju
darbā. Realizēšanas laiks: no 01.02.2018. līdz 30.10.2018. Vairāk: http://ejuz.lv/sif2018
•Biedrība uzsākusi Erasmus+ programmas Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) programmas projekta
„Volunteers discovery” koordinēšanu Vidusdaugavas reģionā. Plānots uzņemt 5 brīvprātīgos trīs
dažādās Vidusdaugavas reģiona biedrībās līdz 12 mēnešus garās mobilitātēs. Projekts uzsākts
01.01.2018., turpināsies līdz 31.07.2019.
•Biedrība iesaistījusies Nodarbinātības valsts aģentūras realizētā ESF projekta „Jauniešu
garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība
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nevalstiskajā sektorā”  aktivitāšu īstenošanā, slēdzot piecus jaunus līgumus ar jauniešiem –
bezdarbniekiem un turpinot iepriekšējā gada līgumu realizēšanu. Jaunieši veikuši darbus projektu
asistēšanā, datorlietošanas atbalstā, biroja administrēšanā, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas.
•Biedrība uzsākusi projekta “Jaunieša bezdarbnieka apmācība interešu pulciņa audzinātāja
amatam un darbavietas izveide sociālās rehabilitācijas Dienas centrā “Kopā būt””, ko biedrības
līdzfinansē ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001)
ietvaros īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība pie darba devēja” un Jēkabpils
pilsētas pašvaldība. Mērķis – apmācīt jaunieti darbam biedrības struktūrvienībā SR Dienas centrs
“Kopā būt” kā interešu pulciņa audzinātājam. Norises laiks: 01.09.2018. – 01.09.2019.
•Biedrība realizējusi divus Jēkabpils pilsētas pašvaldības projektus:
- „Aicinot līdzi”, organizējot apmācības par finansējuma piesaisti brīvprātīgā darba organizēšanai,
informatīvo punktu par brīvprātīgo darbu un pirmsJāņu tirdziņu; norises laiks: 01.04.2018. –
07.12.2018.;
-"Kokapstrādes iemaņu apgūšanas un pilnveidošanas darbnīcas pakalpojuma izveidošana",
izglītojot par sociālo uzņēmējdarbību un izveidojot kokapstrādes darbnīcas pakalpojumu;
realizēšanas laiks: 01.04. – 30.11.2018.
•Biedrība uzsākusi dalību NVA administrētā ESF projektā “Subsidētās darbavietas
bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001, izveidojot vienu subsidēto darbavietu biedrībā. Norises
laiks: 26.10.2018. – 25.10.2020.
•Biedrība nodrošinājusi partnerību “Zemgales NVO atbalsta centram” Kultūras ministrijas
deleģēto uzdevumu realizēšanā visā 2018.gada laikā;
•Biedrība nodrošinājusi partnerību Rumānijas organizācijai “American International School of
Transylvania”, Erasmus+ programmas Eiropas brīvprātīgā darba projektā “Let’s Celebrate the
European Heritage!”, Nr. 2017-3-RO01-KA105-046948, tā norises laiks 01.02.2018 –
31.01.2020.
•Biedrība pabeigusi Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1.5. apakšsadaļas
“Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” ietvaros īstenojamo projektu “Jaunieši
šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt” (līguma Nr.2-25/44) realizēšanu 30.04.2018.
•Biedrība 2018.gadā turpinājusi nodrošināt un koordinēt NVO un pašvaldības kvalitatīvu
sadarbību Jēkabpils pilsētā un NVO sadarbību ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, līdz
31.10.2018.nodrošinājusi stratēģisko partnerību Jēkabpils pilsētas pašvaldības realizētā projektā
“Proti un dari” (administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra).
•Biedrība darbojusies kā EURODESK reģionālais koordinators, 06.04.2018.noslēdzot par to
līgumu Nr. 4-1/18 ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un realizējot 2 reģionālus
jauniešu pasākumus un 7 informatīvas stundas.
•Biedrība 14.06.2018.uzsākusi Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2018. gadam 2.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām jauniešu
līdzdalības veicināšanai” ietvaros īstenojamo projektu  “#runaarmanijekabpils”, līguma ar JSPA
Nr.NR. 2-25/32.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Mērķa grupas:
15–25 gadus veci jaunieši –
* mazināts bezdarbs;
* atbalstīts un popularizēts brīvprātīgais darbs, jauniešu iniciatīvas, pilnveidotas darba iemaņas;
* uzlabojusies informētība par dažādām Eiropas iespējām jauniešiem;
* sniegts priekšstats un informācija par NVO vidi un darbību tajā;
* veicināta jauniešu sadarbība ar lēmumu pieņēmējiem Vidusdaugavas reģionā;
* vairota ticamība par iespējām ietekmēt mērķa grupai svarīgu lēmumu pieņemšanu;
* sniegts atbalsts NEED mērķa grupas jauniešiem.
nepilnās ģimenes –
•sniegts atbalsts NEED mērķa grupas jauniešiem un viņu ģimenēm;
•uzlabotas dzīvei nepieciešamās iemaņas, pilnveidotas prasmes;
•informēti par atšķirīgām iespējām jauniešiem, ko piedāvā NVO;
•vairota ģimenes saliedētība.
ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu –
•uzlabotas dzīvei nepieciešamās iemaņas, pilnveidotas sociālās prasmes;
•vairota ģimenes saliedētība;
•uzlabota integrēšanās sabiedrībā;
•piedāvātas citādas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu –
•nodrošināta struktūrvienības darbība Sociālās rehabilitācijas Dienas centrā “Kopā būt” Jaunajā
ielā 39i, Jēkabpilī mērķa grupas sociālajai integrācijai;
•nodrošināts mērķa grupas atbalsts Dienas centrā “Kopā būt” mūsdienīgu tehnoloģiju lietošanas
prasmju apguvei un ikdienas dzīves problēmām;
•pārstāvētas intereses sarunās ar pašvaldību;
•sniegts mērķgrupas biedrību atbalsts projektu sagatavošanā un darbības popularizēšanā;
•veicināta starppaaudžu sadarbība.
Cilvēki ar invaliditāti –
•nodrošināts biedrības struktūrvienības sociālās rehabilitācijas atbalsts Dienas centrā “Kopā būt”
Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī;
•sniegts mērķgrupas NVO konsultatīvais un tehniskais atbalsts;
•pārstāvētas mērķgrupas intereses sarunās ar pašvaldību;
•sniegts mērķgrupas biedrību darbības informatīvs atbalsts mājaslapā www.jekabpilsnvo.lv un
NVO e-avīzē;
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•atbalstīta mērķgrupas komunikācija ar masu medijiem;
•izveidota subsidētā darbavieta profesijā “Interešu pulciņa audzinātājs”.
Ilgstošie bezdarbnieki –
•sniegts informatīvs atbalsts par alternatīvām darba iespējām (brīvprātīgais darbs reģionā, Latvijā
un Eiropā) un izglītības iespējām;
•nodrošināta sociālā palīdzība, piedaloties un organizējot labdarības akcijas;
•atbalstīta mērķgrupas sociālā integrācija.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 12
7.2 iesaistīto personu skaits 380
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 700

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 760 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 657 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 470 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Biedrības darbību veicina:
•atbildīgums par uzdevumiem, ko biedrība uzņēmusies;
•atklātības un caurspīdīguma nodrošināšana savā darbībā, kas vieš partneru uzticēšanos;
•konstruktīvas sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm;
•biedrības dalība NVO platformās, kas spēj pārstāvēt NVO intereses valsts līmenī;
•biedrības labā reputācija;
•spēja nodrošināt darbības nepārtrauktību un ilglaicību, biedrības amatpersonu un darbinieku
maiņas gadījumā – pēctecības nodrošināšana;
•sadarbība ar uzņēmējiem Vidusdaugavas reģionā;
•darbības kapacitātes pieaugums,
•atpazīstamība;
•atsaucība jaunu kontaktu dibināšanā, t.sl.ar NVO Latvijā un starptautiski,
•jaunu savstarpējo sadarbības iespēju veidošana,
•veiksmīgi starti dažādos projektos, meklējot finansējumu biedrības mērķu realizēšanai;
•dažāda līmeņa un tematikas informatīvo pasākumu apmeklēšana, interese par tiem;
•sadarbība ar vietējiem masu medijiem – laikrakstiem „Brīvā Daugava”, „Jaunais vēstnesis”,
„Jēkabpils Vēstis”, Radio 1, Vidusdaugavas TV, kā arī vietējiem ziņu portāliem
www.jekabpilslaiks.lv , www.jekabpils.lv
•biedrības nodrošināta e-avīzes iznākšana un adresātu skaita pieaugums;
•biedrības valdes sekmīga un regulāra darbības nodrošināšana un iesaiste biedrībai svarīgu
jautājumu lemšanā, diskusijas;
•jaunu biedru iestāšanās biedrībā.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Organizācijas darbību kavējoši faktori:
•atrašanās reģionā, samērā tālu no Rīgas;
•nerimstošā birokratizācijas pakāpe lielāka apjoma projektos,
•finanšu atbalsta pastāvīguma trūkums vai grūdienveida atbalsti, kas raksturīgs projektu sistēmai;
•sarežģīta NVO likvidācija, kas ir par iemeslu daudzo aktīvu darbību neveicošo NVO īpatsvaram
– tas kropļo priekšstatu par sektora reālo darbību;
•dažādu iemeslu dēļ aktīvu darbību neveicošas biedrorganizācijas;
•esošo biedrību nepamatota sadalīšanās personīgu nesaskaņu vai ambīciju dēļ;
•sabiedrības nevēlēšanās iesaistīties nevalstiskajā sektorā, traktējot to kā iesaistīšanos politiskajos
procesos;
•jaunu ideju trūkums;
•līderu trūkums.

Vadītājs Agita Pleiko
31.03.2019
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