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Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA  

TRĪSGADU ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 

 laika posmam līdz 2020.gadam  

Apstiprināta  

biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs”  

valdes sēdē  

2016.gada 31.oktobrī 
Tekstā lietotie saīsinājumi:  

Brīvprātīgais darbs – BD. 

Eiropas brīvprātīgais darbs – EBD.  

Biedrība – biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”. 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra. 

NVO – nevalstiskā organizācija. 

 

Šī dokumenta izpratnē Biedrības BD attīstības stratēģija ir ilgtermiņa plāns, kurā 

definēts Biedrības darbības plānotais un sasniedzamais mērķis BD attīstības jomā 

Vidusdaugavas reģionā konkrētajā laika periodā, tā sasniegšanas posmi un mehānisms.  

Vīzija: tuvojoties 2020.gadam, vēlamies kļūt par galveno organizāciju Vidusdaugavas 

reģionā, kas tiek asociēta ar brīvprātīgo darbu, un pie kā vēršas gan biedrības, gan 

pašvaldības iestādes, gan brīvprātīgie pēc padoma un koordinējoša atbalsta. 

Misija: attīstīt, popularizēt brīvprātīgo darbu Vidusdaugavas reģionā, veicinot brīvprātīgā 

darba kustību reģionā, kā arī starptautisko brīvprātīgo iesaistīšanos vietējās sabiedrības 

aktivitātēs un vietējiem jauniešiem dodot iespēju izmēģināt EBD praksi citur ES.  

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Situācijas raksturojums: šobrīd brīvprātīgais darbs Biedrībā veido ~70% biedrības 

darbības, arī biedroganizācijās darbība ir balstītas uz brīvprātīgo darbu. Kopš 2011.gada 

Biedrības ikdienas darbā kā atbalsts ir brīvprātīgie no NVA, šobrīd darbojas programmas 

“Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” ietvaros. Tā šobrīd ir 

iespēja jauniešiem 18-29 gadu vecumā iegūt savu pirmo ierakstu CV, realizējot 

brīvprātīgas iniciatīvas termiņā līdz 6 mēnešiem. Arī biedrorganizācijas savas biedrības 

atbalstam veido šādu sadarbību ar NVA. 

https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Pl%C4%81ns&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%93r%C4%B7is
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Projektu un akciju ietvaros Biedrība un biedrorganizācijas iesaista citus dažāda vecuma 

brīvprātīgos – gan ilggadējos šāda darba veicējus, gan meklējot jaunus, izmantojot tādus  

 

resursus kā paziņu un draugu tīklojumu, biedrības mājas lapa www.jekabpilsnvo.lv , gan 

vietējos laikrakstus, televīziju u.c.medijus. Kā viens no efektīvākajiem veidiem  jaunu 

brīvprātīgo piesaistei ir Jēkabpils pilsētas bezmaksas ikmēneša preses izdevums 

„Jēkabpils Vēstis”, bet Vidusdaugavas reģionā efektīvs veids ziņu nodošanai ir Biedrības 

veidotā „Vidusdaugavas NVO e-avīze”. 

2016.gadā realizēta jauna brīvprātīgo kustības popularizēšanas akcija „Brīvprātīgais uz 1 

dienu”, kuras ietvaros brīvprātīgie nedēļas garumā ik dienu varēja izmēģināt dažādas 

brīvprātīgā darba misijas. Šādu akciju plānots turpmāk veidot kā ikgadēju, realizējot 

vismaz vienu reizi gadā. 

2016.gadā, spēkā stājoties „Brīvprātīgā darba likumam”, tika radīta arī jauna virtuālā 

brīvprātīgo un brīvprātīgā darba devēju satikšanās platforma www.brivpratigie.lv , kur 

Biedrība pieteicās un uzsāka savu darbību kā reģionālā interneta vietni koordinējošā 

organizācija: Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils novads, Salas novads, Krustpils novads, Pļaviņu 

novads, Aizkraukles novads. Pašreizējais vērtējums – jauns resurss un jauna atbildība BD 

popularizēšanai un attīstībai. 

Brīvprātīgo godināšanas pasākumu gada nogalē biedrība Vidusdaugavas reģiona 

brīvprātīgo sumināšanai rīko kopš 2014.gada. Apkārtējo reģionu pašvaldības, biedrības 

šādu iespēju augstu novērtē, jo šāds pasākums ir vienīgais tuvākajā apkārtnē.  

Kopsavilkumā vietējā līmenī brīvprātīgo darbs vairāk tiek realizēts biedrību darbības, 

ideju, misiju atbalstam un attīstībai. Tomēr šīs brīvprātīgo kustības palīdz veidot arvien 

stiprāku pilsonisko sabiedrību. 

Eiropas brīvprātīgais darbs (EBD) ir starptautiska līmeņa brīvprātīgo ierašanās un 

darbošanās, lai savu misiju virzītu uz vietējo sabiedrību, palīdzot attīstīt starptautisko 

dimensiju lokālajā telpā, iedzīvotāju ikdienā. Jēkabpils NVO resursu centrs ir pirmā 

organizācija, kas Vidusdaugavas reģionā īsteno EBD projektus Erasmus+: Jaunatne 

darbībā projektu ietvaros. Akreditācijas statuss iegūts: uzņemošā, nosūtošā un 

koordinējošā organizācija. Arī 2016.gada nogalē joprojām ir vienīgā EBD organizācija 

Vidusdaugavas reģionā. 

http://www.jekabpilsnvo.lv/
http://www.brivpratigie.lv/
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Biedrība EBD projektu realizācijai akreditēta 2015.gada aprīlī uz diviem gadiem, pirmo 

EBD projektu „Volunteers change Jēkabpils” uzsāka realizēt 2015.gada oktobrī, gada 

garumā uzņemti četri brīvprātīgie no Azerbaidžānas, Spānijas, Armēnijas un Rumānijas.  

 

Otrais apstiprinātais projekts „Share and like volunteering” sāksies 2016.gada novembrī, 

uzņemot divus brīvprātīgos no Francijas un Ukrainas, brīvprātīgie Latvijā atradīsies 11 

mēnešus. 

EBD projekti vietējā sabiedrībā ir paaugstinājuši interesi par starptautiskajiem projektiem, 

kā arī būtiski pieaugusi biedrības popularitāte un atpazīstamība. 2016.gada oktobrī 

Biedrības dalīborganizācija poļu biedrība „RODACY” ir uzsākusi EBD akreditācijas 

procesu kā uzņemošā organizācija, izvēloties Jēkabpils NVO resursu centru kā 

koordinējošo organizāciju. 

SVID analīze 

SVID analīze ir metode, ar kuras matricas palīdzību organizācija var novērtēt savas 

stiprās un vājās puses, kā arī pastāvošās iespējas vai gaidāmos draudus. Veicot esošās 

situācijas analīzi, Biedrība 2016.gada oktobrī ir izveidojusi sekojošu SVID analīzi. 

 

Stiprās puses 

 Vienīgais NVO resursu centrs Jēkabpilī 

 Atzīta par spēcīgu NVO apvienību 

Vidusdaugavas reģionā 

 Noslēgts sadarbības līgums ar Jēkabpils 

pilsētas pašvaldību 

 Darbinieki ar īpašām specifiskām 

zināšanām NVO sektorā 

 Pozitīvs, zinoša uzņēmuma tēls NVO 

sektorā 

 “patents” sadarbībai ar NVA vietni 

www.brivpratigie.lv  

 Zināšanas un prakse par brīvprātīgo 

darbu 

 

Vājās puses 

 Neatpazīstama organizācijas 

atrašanās vieta, nav reklāmas 

 Pagaidām neattīstīts NVA vietnes 

www.brivpratigie.lv mārketings 

 Neliels atbalsta cilvēku skaits 

pašvaldībās 

 Daļa Biedrības organizācijas ir 

neaktīvas vai praktiski apturējušas 

savu darbību 

 Daļa biedrības vāji savstarpēji 

sadarbojas 

 Ir biedrības, kas nenovērtē 

sadarbības nozīmīgumu 

http://www.brivpratigie.lv/
http://www.brivpratigie.lv/
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 Zināšanas un prakse par EBD 

 Apvienības darbība ir atbildīga, 

tādējādi veido pozitīvu NVO 

“produkta” tēlu 

 Ilggadīga sadarbība ar NVA 

 

 

Iespējas  

 Ieinteresēti jauni sadarbības partneri no 

Jēkabpils attālākos novados ar citādu 

sadarbības skatījumu un pieredzi  

 izbraukuma tikšanās organizēšana 

NVO un pašvaldībās 

 jauniešu piesaiste NVO sektoram ar 

mērķi iedzīvināt BD sistēmu un 

tradīcijas Vidusdaugavas reģionā 

 jaunu līderu sagatavošana un meklēšana 

(sportistu, mākslinieku, skolu 

u.tml.vidē) 

 jaunu un plašāku telpu pieejamība, to 

reklāma kā NVO mājvietai Jēkabpilī 

 aktīvas Vislatvijas BD akcijas 

nacionālas nozīmes medijos 

 NVO sektora saliedētības veidošana ar 

neformāliem pasākumiem vismaz reizi 

gadā 

 Individuālas pieejas realizēšana katrai 

NVO un katram sadarbības partnerim 

 Sadarbības plāna ar pašvaldību 

aktualizācija un nepieciešamības 

gadījumā pārstrādāšana 

 Biedrības mājaslapas modernizācija, 

kreatīvu risinājumu ieviešana 

 Jaunu mārketinga kanālu un 

instrumentu meklēšana un ieviešana 

Biedrības darbībā 

 

Draudi 

 Grūtības ikdienas Biedrības 

darbības finansējuma 

nodrošināšanā 

 Konkurences pieaugums NVO 

sektora finansējuma konkursos 

 Pašvaldību epizodiska 

ieinteresētība ar neprognozējamu 

ārējo apstākļu ietekmi sadarbībai 

ar NVO 

 Pašvaldības piesardzīga attieksme 

pret NVO iniciatīvām, ierobežojot 

savu iesaistīšanos 

 Savstarpējas uzticamības 

klātesamība NVO un pašvaldības 

sadarbībā 

 NVO iekšējā kapacitāte 

 Neprognozējami un prognozējami 

ekonomiskie un politiskie apstākļi 

 Izmaiņas likumdošanā 

 Papildus nodokļu ieviešana, kas 

ietekmētu NVO darbību 

 Dažādu resursu pieejamība 

 Sociālās uzņēmējdarbības likuma 

virzība, kas ietekmētu NVO 

saimniecisko darbību 
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RESURSI Stratēģijas realizēšanai:  

 Cilvēkresursi Finanšu 

resursi 

Tehniskie 

resursi 

Zināšanu 

resursi 

Laika resursi 

IR Nodrošināti 

apmēram 50% 

apmērā. 

Mainīgi 

sastāva un 

attieksmes 

kvalitātes 

rādītājos. 

Pašlaik 

pietiekami, 

vienlaikus 

tiek realizēti 

vairāki 

projekti, kas 

nodrošina 

kopējo 

līdzekļu 

apjomu.  

Pašlaik 

pietiekami 

tehniskā 

aprīkojuma 

ziņā.  

Ir uzkrāta 

pieredze un 

zināšanas 

specifiskā 

NVO darba 

jomā. 

Biedrības 

valde ir ar 

atbilstošu 

kapacitāti, 

lai darbotos 

nacionālā 

līmenī.  

Jāpaplašina 

biedrības 

darbība, 

sistēmiski 

plānojot 

īstermiņa un 

ilgtermiņa BD 

akcijas. 

NAV Situācija nav 

pastāvīga 

Var tikt 

neatbalstīti 

jauni 

projekti. 

Telpu šaurība 

un 

nepietiekamība 

sekmīgai 

darbībai. 

Trūkst 

atbilstoša 

līmeņa 

projektu 

vadītāji.  

Saistībā ar 

vairākiem 

paralēli 

realizētiem 

projektiem un 

atbilstošu 

projektu 

vadītāju 

trūkumu, laika 

resurss ir 

nepietiekams. 

 

Biedrības vērtības BD jomā ir: 

 biedrības darbinieki, brīvprātīgie; 

 viņu izaugsmes iespēju nodrošināšana; 

 BD komandas darbs, tās stiprināšana,  

 spēja iedvesmot un motivēt gan darbiniekus, gan brīvprātīgos; 

 sava brīvā laika ziedojums vietējās sabiedrības labā; 
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 saredzēt potenciālu un palīdzēt attīstīties citām biedrībām. 

 

Stratēģijas ieviešanas sasniedzamais mērķis ir: 

Stratēģijas pamatmērķis trīs gadu laikā ir ieviest praksē BD sistēmu ar iepriekš 

izstrādātajām uzskaites grāmatiņām, izmantojot platformu www.brivpratigie.lv un kā 

pilotteritoriju izvēloties Jēkabpils pilsētu, bet starptautiskā dimensijā vismaz ar vienu 

Vidusdaugavas reģiona pašvaldības iestādi sadarboties EBD iedzīvināšanā.  

Stratēģiski plānojot Biedrības EBD virzību,  

 attīstīt darbību kā koordinējošai EBD organizācijai, daloties savā gūtajā pieredzē 

un atbalstot citas reģiona NVO un pašvaldības iestādes, tām uzsākot realizēt savus 

EBD projektus un koordinējot to gaitu; 

 koncentrēties uz nosūtošās organizācijas statusu, ļaujot un mudinot vietējiem 

jauniešiem pašiem izmantot EBD iespējas, dodoties uz kādu no ES valstīm. 

Stratēģijas ieviešanas uzdevumi ir: 

 www.brivpratigie.lv platformas reģionālās partnerības Nodarbinātības valsts 

aģentūrai nodrošināšana un attīstīšana, iesaistot vismaz vienu biedrības biedru vai 

brīvprātīgo kā atbildīgo personu; 

 plānveida vizītes pie vietējām nevalstiskajām organizācijām, iedvesmojot 

brīvprātīgā darba attīstīšanai, palīdzot saskatīt un izcelt brīvprātīgo iesaistes 

iespējas, veidojot brīvprātīgo vakances, ko perspektīvā publicēt kā misijas 

brivpratigie.lv mājaslapā; 

 tikšanos organizēšana ar skolu vadību, ārpusklases darba organizētājiem, 

ieinteresētajiem pedagogiem par iespējām iekļauties EBD sistēmā, uz tikšanos kā 

labās prakses piemēru uzaicinot skolu pārstāvjus, kur jau tiek realizēts EBD; 

 Akcijas „Brīvprātīgais uz 1 dienu” kā tradīcijas iedzīvināšana, organizējot to 

vismaz vienu reizi gadā gan dažādām citām mērķa auditorijām, gan skolēniem, 

mudinot katru klasi realizēt brīvprātīgo darbu uz 1 dienu, veicinot tā dažādību; 

http://www.brivpratigie.lv/
http://www.brivpratigie.lv/
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 Vidusdaugavas reģiona ikgadēja brīvprātīgo Godināšanas pasākuma ieviešana; 

 Finanšu piesaistes sistēmas izveide Biedrībā ar brīvprātīgajiem saistīto izdevumu 

segšanai (ceļa izdevumi, apdrošināšana, kancelejas u.c.BD veikšanai nepieciešamo 

preču iegāde u.tml.) dotāciju, ziedojumu un projektu veidā; 

 Ilgtermiņa risinājuma atrašana uzņemamo EBD dalībnieku dzīvesvietas 

jautājumam; 

 Sadarbība ar dažādiem aģentiem jaunu BD akciju ieviešanā un esošās sadarbības 

turpināšanā; 

 Ikgadējas BD stratēģijas ieviešanas izvērtējuma veikšana. 
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STRATĒĢISKIE VIRZIENI, KĀDĀ TIKS VĒRSTA BIEDRĪBAS DARBĪBA 

TURPMĀKAJOS TRĪS GADOS  

1. BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA TRADĪCIJU VEIDOŠANA VIDUSDAUGAVAS 

REĢIONĀ 

- iedvesmojoši pasākumi 

- skaidrojošais darbs gan NVO, gan pašvaldības darbiniekiem (vizītes pie katra) 

- brīvprātīgo apmācības 

- finansiālais segums (ceļš, apmācību maksa, dienasnauda, kanceleja, telpas utt.) 

- popularizēšana (sadarbība ar medijiem, pašu e-avīze) 

- stratēģijas monitorings ar ikgadēju izvērtēšanu un aktualizāciju 

2. IKGADĒJU BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PASĀKUMU IEVIEŠANA UN 

NOSTIPRINĀŠANA  

- Godināšanas pasākums 

- “Brīvprātīgais uz 1 dienu” 

- akcijas (īstermiņa, skolu, neplānotas, citas) 

3. BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA SISTĒMAS IZVEIDOŠANA JĒKABPILS 

PILSĒTĀ (pilotprojekta režīmā)  

- pieteikšanās sistēmas izveidepunktu un līmeņu sistēmas izveide, motivācija      

- uzskaites sistēmas izveide  

- apbalvojumu sistēmas izveide (pa līmeņiem) 

- sadarbība ar pašvaldību  

4. EBD 

- priekšstata par biedrību kā par EBD koordinējošo organizāciju Vidusdaugavas 

reģionā 

- konsultācijas par EBD akreditāciju, uzņemšanu, projektiem, iespējām 

- sadarbība ar JSPA 
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- ilgtermiņa EBD jauniešu dzīvošanas problēmu risināšana Jēkabpilī 

- nosūtošo EBD jauniešu iespēju popularizēšana un izmantošana 

 

5. Sadarbība ar NVA 

- www.brivpratigie.lv reģionālā partnerība, iespēju popularizēšana 

- jauniešu BD 

- jaunu brīvprātīgo piesaistei 

 

6. Projektu veidošana, kas saistīti ar brīvprātīgo darbu: 

- Pētījuma veikšana un rezultātu apkopošana par sabiedrības attieksmi 

Vidusdaugavas reģionā par priekšstatiem un gaidām tēmās, kas saistītas ar BD 

- BD pasākumu atbalstam 

- BD sistēmas izveides atbalstam 

- Stratēģijā noteikto virzienu atbalstam 

- Personāla darba samaksai 

- Tālākam BD popularizēšanas atbalstam 

 

7. BIEDRĪBAS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA BD ORGANIZĒŠANAI 

- regulāru atbildīgo darbinieku darba samaksa (viens atbild par EBD, otrs par 

reģionālo BD) 

- biedrībai pieejamo telpu esamības, platības un atrašanās vietas atpazīstamības 

uzlabošana 

- jaunu biedrības darbinieku piesaiste un apmācība 

 

 

http://www.brivpratigie.lv/

