
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008108696
Nosaukums VIDUSDAUGAVAS NVO CENTRS BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2020

1. Organizācijas darbības mērķis
2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Pilsoniskas sabiedrības attīstības un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana Vidusdaugavas
reģionā;
2.1.2. Nevalstisko organizāciju darbības atbalsts un kapacitātes stiprināšana Vidusdaugavas
reģionā;
2.1.3. Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības veicināšana,
sadarbības saišu starp dažādām sabiedrības grupām veidošana;
2.1.4. Brīvprātīgā darba veicināšana;
2.1.5. Atbalsta sniegšana personām ar īpašām vajadzībām (invaliditāti), invalīdu un viņu ģimeņu
locekļu interešu aizstāvība;
2.1.6. Jauniešu iniciatīvu un viņu līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē
veicināšana šādos veidos:
2.1.6.1. nodrošinot iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences
neformālas izglītības ceļā;
2.1.6.2. nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
2.1.6.3. nodrošinot jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību;
2.1.6.4.atbalstot un veicinot jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un
radošajai attīstībai.
2.1.7. Sociālās uzņēmējdarbības attīstības veicināšana Vidusdaugavas reģionā.

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 29449622
e-pasta adrese vidusdaugavasnvo@inbox.lv
mājaslapa http://www.vidusdaugavasnvo.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)
1)Turpināts un sekmīgi noslēgts programmas PuMPurs projekts jauniešiem “Kāpēc piedalīties?
Jo tu vari mainīt un mainīties!” priekšlaicīgas mācību pamešanas risku mazināšanai jauniešu
vidū: ar sadarbības partneri Jēkabpils 2.vidusskola veidotas dažādas neformālās izglītības
darbnīcas, kas iepazīstina jauniešus ar nākotnes profesijām un to sniegtajām iespējām, ar
jauniešiem pieejamajām iespējām Eiropā u.tml.
2)Visa gada garumā turpināts realizēt NVA administrēts projekts subsidētās darbavietas
nodrošināšanā – interešu pulciņa audzinātājs biedrības struktūrvienībā SR Dienas centrs “Kopā
būt” Jēkabpils senioriem un citām sociālās atstumtības riskiem pakļautām mērķgrupām.
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3)Realizēts NVA administrēts projekts jauniešiem līdz 30 g.v.“Darbam nepieciešamo iemaņu
apgūšana nevalstiskajā sektorā”, biedrībā uzņemot un nodrošinot brīvprātīgo darba iespējas 2
jauniešiem.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
X ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
un
   X nepilnās ģimenes:
Organizētas brīvā laika izglītojošas neformālās nodarbības dažādos mākslas veidos;
Sekmēta jauniešu informētība par viņu iespējām Eiropā un Latvijā brīvprātīgā darba jomā;
Atbalstītas iespējas papildus labāk apgūt angļu valodu;
Ar labdarības galdu atbalstītas iespējas papildus izglītoties un lasīt žurnālus un grāmatas.
   X cilvēki ar invaliditāti:
Atbalstītas darba iespējas, izveidojot subsidēto darbavietu;
Nodrošinātas konsultāciju saņemšanas iespējas par mērķagrupai aktuāliem jautājumiem;
Iespēju robežās atbalstīts mērķagrupu pārstāvošo vietējo NVO darbs;
  X personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu:
Mazināts sociālās atstumtības risks;
Sniegtas iespējas saturīgai laika pavadīšanai, apmeklējot dažādas izglītojošas un veselību
saglabājošas nodarbības, tai skaitā – fiziskās aktivitātes (nūjošana);
Paaugstināta informētība par kopienas notikumiem, tiekoties ar deputātiem, kapitālsabiedrību
pārstāvjiem, interesantiem cilvēkiem;
Paaugstināta dzīves kopējā kvalitāte.
  X 15–25 gadus veci jaunieši:
Veicināta informētība par dažādām jauniešu iespējām Eiropā un Latvijā;
Sniegts informatīvs atbalsts brīvā laika saturīgas pavadīšanas dažādošanai, garīgajam atbalstam
Covid-19 pandēmijas laikā;
Sniegta izpratne par Eiropas vērtībām;
Veicinātas jauniešu iniciatīvas;
Veicināta jauniešu socializēšanās;
Mazināti priekšlaicīgu mācību pamešanas riski jauniešiem.
  X ilgstošie bezdarbnieki
Veicināta atsevišķu mērķagrupas pārstāvju socializēšanās un iekļaušanās kopienas sociālajā
dzīvē.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 12
7.2 iesaistīto personu skaits 800
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 2000

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 1411 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 367 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 367 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 darbošanās vairākās NVO sadarbības platformās un atbalsts, ko šīs
platformas var sniegt, īpaši – informatīvais atbalsts.
Darbību veicina biedrības pastāvīgs darbs ar medijiem, to atbalsts, kā arī biedrības mājaslapas
kopšana, kas ir nozīmīgi faktori biedrības atpazīstamības nodrošināšanai ne tikai Jēkabpilī, bet arī
Vidusdaugavas reģionā un Zemgalē, Latvijā.
Veiksmīga ir jaunu kontaktu dibināšana ar NVO Latvijā, sadarbības attīstības turpināšana ar
citām NVO reģionā un Latvijā, ar uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm. Lai varētu veidot
šos procesus, ir jānodrošina biedrības darbības ilglaicība, pozitīvu mērķu izvirzīšana un
sasniegšana, biedrības amatpersonu un darbinieku maiņas gadījumā – pēctecības nodrošināšana,
ko biedrība līdz šim ir spējusi.
Darbību veicina pozitīvi veidota sadarbība ar dažādiem partneriem –Zemgales NVO centru,
Nodarbinātības valsts aģentūru, ar valsts līmeņa NVO, ar Sabiedrības integrācijas fondu,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Probācijas dienestu u.c. Biedrības darbību veicina
biedru kompetenču paaugstināšana, apmeklējot dažāda līmeņa un tematikas seminārus un
konferences.
NVO fonda finansējuma pieaugums.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
•Pulcēšanās ierobežojumi sakarā ar Covid-19 pandēmijas izplatību, saslimstība.
•NVO vides apjukums (īpaši mazās NVO reģionos) sakarā ar Covid-19 krīzes situāciju.
•Administratīvi teritoriālās reformas stāšanās spēkā un ar to saistītās pārstrukturēšanās.
•Bieža varas maiņa pašvaldībā, kas kardināli maina sadarbības ar NVO veidus.
•Sabiedrības joprojām ļoti nenoteikta līmeņa izpratne par pilsoniskās sabiedrības nepieciešamību
valstī.
•NVO vides tālāka birokratizēšanās.
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III. Turpmākās darbības plāns 

•Ierēdniecības prasību pret NVO pielīdzināšana līdzīgi kā valsts institūcijām.
•Samērā augstas administratīvās izmaksas biedrības darbības uzturēšanai (piem., bankas konta
uzturēšana NVO tiek pielīdzinātas uzņēmumiem).
•Valsts finanšu darbības atbalsta sistēmas neesamība reģionālajiem NVO centriem.
•Neatbalstīti projekti, kuru sagatavošanai tērēti laiks un resursi.
•Grūdienveida finanšu atbalsta pieejamība un neprognozējamība, kas raksturīgs projektu sistēmai.
•dažādu iemeslu dēļ aktīvu darbību neveicošas biedrorganizācijas.
•sabiedrības nevēlēšanās iesaistīties nevalstiskajā sektorā, traktējot to kā iesaistīšanos politiskajos
procesos.
•iedzīvotāju maza uzticēšanās valsts un nevalstiskajam sektoram.
•līderu trūkums.

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
* NVA subsidētās darbavietas izveide – projekts noslēgsies 2022.gada maijā;
* Biedrības struktūrvienības SR Dienas centra senioriem pakalpojuma nodrošināšana
Jēkabpils novada pašvaldībai;
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Aktīvo Iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģiskās plānošanas projekta pieteikuma sagatavošana
Demokrātijas kultūras jomā.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
* AIF kapacitātes projekts “Vidusdaugavas NVO centra darbības stiprināšana”;
* NVA programmas projekts “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstīšana” jauniešiem līdz 30
g.v.;
* Erasmus+ programmas projekts “The Infinity of Volunteering”.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
* NVO fonda projekta ar norises vietu Vidusdaugavas reģionā 2022.gadam sagatavošana;
*Jēkabpils novada pašvaldības projektu konkursā iesniedzamie projekti biedrības kapacitātes
spēju stiprināšanai.

Vadītājs AGITA PLEIKO
30.06.2021
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