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Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” ir biedrība, kas 2020.gadā veica nosaukuma maiņu, 

tādējādi precīzāk atspoguļojot savas darbības ietvaru. Visas iestrādnes, ko bija veikusi biedrība zem 

iepriekšējā nosaukuma “Jēkabpils NVO resursu centrs”, tiek turpinātas, piešķirot tām jaunu kvalitāti.  

Pirms 2019.gada darbības pārskata biedru sapulces 2020.gada 26.februārī, vairāku mēnešu garumā 

biedrības valde paplašinātā sastāvā četrās dažādās sanāksmēs tikās ar visiem biedriem, piedāvājot savu 

biedrības attīstības redzējumu un izzinot biedriem stratēģiski svarīgus nākotnes uzstādījumus, kā arī 

veicot zināmu revīziju esošo biedru sastāvā un ieinteresētībā turpmāk aktīvi iesaistīties biedrības darbā. 

Šis tikšanās rezultējās, biedru sapulcē pieņemot virkni biedrībai svarīgu lēmumu, tai skaitā – par 

nosaukumu un statūtu maiņu.  

Šobrīd biedrība ir jaunu izaicinājumu priekšā, tāpēc apstiprinātā darbības stratēģija ir nelielam 

laika posmam, turklāt ir papildināma un apspriežama visā tās darbības gaitā, lai mēs nākotnē spētu 

darboties un sadarboties vēl daudz veiksmīgāk visa Vidusdaugavas reģiona pilsoniskās sabiedrības 

attīstīšanā, demokrātisko vērtību popularizēšanā un iedzīvināšanā.  

Biedrības darbības stratēģija turpmāk sekos jau iepriekš definētajam mērķim:  

 

 
 



2 

 

Lai strukturētu un maksimāli mērķtiecīgāk veidotu savu ikdienas darbu, “Vidusdaugavas NVO centrs” ir 

veikusi sekojošas izmaiņas: 

 

1. Balstoties kopīgajā biedrības mērķi un ievērojot noteikto darbības vīziju, turpmāk biedrība savu 

darbību strukturēs trīs darbības virzienos:   

 sociālā integrācija;  

 jaunatnes organizācijas un darbs ar jauniešiem;  

 aktīvs dzīvesveids veselīgā vidē. 

2. Katram no darbības virzieniem ir savs biedru sapulces izvēlēts un apstiprināts pārstāvis 

biedrības valdē, kas nodrošina pastāvīgu saikni ar darbības virzienu pārstāvošajiem biedrības 

biedriem. 

3. Katrs biedrs ir tiesīgs izlemt – kurā no darbības virzieniem piedalīties. Darbības virzienus 

iespējams mainīt, paziņojot par to sava virziena vadītājam.  

4. Lai uzlabotu no jauna uzņemto biedru motivāciju un darbības kvalitāti, potenciālajiem biedru 

kandidātiem tiek sniegta iespēja noteiktu laika posmu darboties atbalsta biedra statusā, kas dod 

tiesības piedalīties biedrības darbā un ieteikt idejas/risinājumus, bet nedod balsstiesības.  

5. Katra darbības virziena pārstāvis ir tieši atbildīgs, lai veidotu saikni starp biedrības valdi un 

sava darbības virziena dalībniekiem.   

 

Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” turpinās attīstīt savu darbību, piedaloties NVO platformās un 

tīklojumos, veidojot dažāda veida sadarbību, kā arī izvērtējot iespēju kļūt par citu NVO apvienību biedru.  

Biedrība turpinās dalību jau esošo sadarbības formu ietvaros, kā arī turpinās būt par biedru “Latvijas 

Pilsoniskajā aliansē” un “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā”.  

 

Biedrības mērķi noteikti biedrības Statūtos, un ir sekojoši: 

 

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. 



3 

 

 

Lai sasniegtu katru no mērķiem, tiek plānoti konkrēti darbības uzdevumi.  

Biedrībā ir definēti galvenie paveicamie uzdevumi konkrētajam laika posmam izvirzīto mērķu 

sasniegšanā. Tie ir sekojoši. 

 

2.1.1. Pilsoniskas sabiedrības attīstības un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana Vidusdaugavas reģionā 

 Attīstīt dažāda veida sadarbību savstarpēji starp nevalstiskajām organizācijām (NVO) un 

starp NVO un valsts, pašvaldības sektoru; 

 Nodrošināt plašākai sabiedrībai maksimāli vispārpieejamu informāciju par NVO darbību un 

sasniegumiem; 

 Mērķtiecīgi informēt pašvaldībās un valsts iestādēs strādājošos par biedrību un 

nodibinājumu darbības nozīmīgumu un NVO līdzdalības iespējām; 

 Rūpēties pat NVO labu reputāciju; 

 Veicināt biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksa ievērošanu; 

 Veicināt NVO sektorā paveiktā publicitāti; 

 Veicināt neatkarīgas un patiesas informācijas par NVO darbību nonākšanu publiskajā telpā, 

sociālajos tīklos un drukātajos medijos, interneta portālos; 

 Attīstīt jaunas iniciatīvas, kas NVO darbībā iesaista plašāku sabiedrību;  

 Veicināt iedzīvotāju izpratni par pilsoniskas sabiedrības būtību un nepieciešamību, par 

demokrātiskām vērtībām sabiedrības ikdienā, tādā veidā attīstot vēlmi līdzdarboties 

sabiedriskajos procesos un vairojot sabiedrībā ticību spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanu.  

 

2.1.2. Nevalstisko organizāciju darbības atbalsts un kapacitātes stiprināšana Vidusdaugavas reģionā:  

 Veicināt NVO neatkarību; 

 Nodrošināt NVO ar informāciju un konsultācijām to darbības atbalstam; 

 Attīstīt labās prakses pārņemšanu, veicinot dažādu NVO sadarbību partnerībās; 

 Nodrošināt Vidusdaugavas reģiona NVO kopstrādes iespēju, kas ietvertu NVO un pilsoniski 

aktīvu sabiedrības pārstāvju attīstības iniciatīvu kopšanu un atbalstu; 

 Veicināt Vidusdaugavas reģiona NVO iesaisti plašākās NVO apvienībās vai sadarbības 

platformās Latvijā un Eiropā, tādā veidā sekmējot reģiona NVO izpratni par demokrātisko 

vērtību nozīmīgumu sabiedrībā. 

 

2.1.3. Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības veicināšana, sadarbības 

saišu starp dažādām sabiedrības grupām veidošana; 

 

 Veicināt sabiedrības dažādu grupu pārstāvju informētību par NVO; 

 Sekmēt sabiedrības plašāku iesaistīšanos NVO sektora organizācijās; 

 Atbalstīt dažādu sabiedrības sektoru kopīgi veidotu projektu un iniciatīvu realizēšanu; 

 Veicināt NVO un uzņēmējdarbības sektoru sadarbību;  

 Attīstīt diskusiju prasmi starp dažādām sabiedrības grupām; 

 Atbalstīt tolerances un iecietības iemaņu veidošanos sabiedrības dažādos slāņos; 

 Veidot labdarības akcijas; 

 Izglītot sabiedrības mazaizsargātās grupas par pieejamajām iespējām labklājības 

veicināšanai un sniegt atbalstu to apgūšanā; 

 Darboties, lai dažādas sabiedrības grupas skaidrāk apzinātos un izprastu nepieciešamību pēc 

kopējā sabiedrības labklājības pieauguma. 
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2.1.4. Brīvprātīgā darba veicināšana:  

 Ieviest ikgadēju Vidusdaugavas reģiona brīvprātīgo Godināšanas pasākumu; 

 Izveidot biedrībā finanšu piesaistīšanas sistēmu ar brīvprātīgajiem saistīto izdevumu segšanai (ceļa 

izdevumi, apdrošināšana, kancelejas u.tml.) dotāciju, ziedojumu un projektu veidā; 

 Izveidot biedrībā ilgtermiņa risinājumu uzņemamo Erasmus+ dalībnieku dzīvesvietas jautājumam; 

 Attīstīt sadarbību ar dažādiem aģentiem jaunu brīvprātīgā darba akciju ieviešanā un esošās 

sadarbības turpināšanā; 

 Uzsākt ikgadēju Brīvprātīgā darba stratēģijas ieviešanas izvērtējuma veikšanu; 

 Periodiski veikt izstrādātās brīvprātīgā darba stratēģijas aktualizēšanu un pilnveidošanu; 

 Popularizēt Erasmus+ programmas un Eiropas Solidaritātes korpusa piedāvātās iespējas 

Vidusdaugavas reģiona NVO, pašvaldībām, to iestādēm un jauniešiem. 

 

2.1.5. Atbalsta sniegšana personām ar īpašām vajadzībām (invaliditāti), invalīdu un viņu ģimeņu 

locekļu interešu aizstāvība: 

 Atbalstīt subsidēto darbavietu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izveidošanu biedrībā, sadarbojoties 

ar Nodarbinātības Valsts aģentūru un citiem aģentiem; 

 Popularizēt nodarbinātības iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu veidotām organizācijām; 

 Nodrošināt nepieciešamās konsultācijas un cita veida atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti un viņu 

veidotajām sabiedriskajām organizācijām; 

 Sniegt atbalstu dažādu mehānismu veidā sociālās integrēšanās nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, t.sk. – iesaistot dažādu NVO darbībā; 

 Veicināt pieredzes apmaiņu starp dažādām Latvijas un Eiropas NVO, kas pārstāv cilvēkus ar 

invaliditāti. 

 

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: 

 Iesaistīties pašiem un veicināt citu NVO iesaisti jauniešu darbavietu un brīvprātīgā darba vietu 

izveidei NVO sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūru (JSPA) u.c.jauniešu intereses pārstāvošām organizācijām;  

 Atbalstīt tādu jauniešu projektu un iniciatīvu veidošanu, kas veicina neformālās izglītības 

ieviešanu, iegūto kompetenču atzīšanu jauniešiem svarīgās dzīves jomās, uzņēmējspēju 

veidošanos; 

 Startēt JSPA ikgadēji izsludinātos Latvijas valsts finansējuma konkursos, iekļaujot tajos 

jauniešiem aktuālas un mūsdienīgas neformālās izglītības nodarbības; 

 Atbalstīt informācijas pieejamību Vidusdaugavas reģiona jauniešiem par dažādām brīvā laika 

lietderīgās izmantošanas iespējām; 

 Popularizēt jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā kā vienas no lietderīga brīvā laika 

pavadīšanas iespējām; 

 Veicināt dažādu jaunatnes jomā strādājošu darbinieku un institūciju sadarbību un pieredzes 

apmaiņu. 

 

2.1.7. Sociālās uzņēmējdarbības attīstības veicināšana Vidusdaugavas reģionā: 
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 Nodrošināt ticamas informācijas par sociālo uzņēmējdarbību (SU) pieejamību 

Vidusdaugavas reģionā, veicot SU Vēstnieka pienākumus; 

 Nodrošināt konsultāciju pieejamību par SU pieejamību Vidusdaugavas reģionā; 

 Popularizēt SU ideju un pieejamo atbalstu. 

Biedrības darbības mērķu sasniegšana un uzdevumu īstenošana notiek, ņemot vērā organizācijas biedru 

resursus, kapacitāti un iesaisti, izmantojot viņu zināšanas un pieredzi konkrētās darbības jomās. 


