NVO sektors – sociālās vides uzlabošanā Jēkabpils novadā.
Darbības plāna koncepcija 2013. – 2014. gadam
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Koncepcijas mērķis.
Situācijas analīze – izmaiņas 2012. gada laikā.
NVO attīstības plāni 2013. – 2014. gadam.
Pašvaldības plānotie atbalsta pasākumi.
Kopsavilkums, izvirzītie realizācijas uzdevumi.

Koncepcijas mērķis ir: maksimāli izmantot nevalstiskā sektora resursus
sociālās vides kvalitātes uzlabošanai Jēkabpils novada teritorijā.
1.DAĻA – situācijas izmaiņu analīze 2012. gada laikā; projekta „Jēkabpils novada
biedrību kapacitātes paaugstināšana sociālajā jomā „Pasniedz roku!” ietekme uz
nevalstiskā sektora attīstību; pašvaldības īstenotie atbalsta pasākumi; šo jomu
ietekmējošie procesi NVO sektorā.
Situācija 2012. gada janvārī
Biedrību un aktīvu publisko struktūru
trūkums šādās apdzīvotās vietās:
Lašu ciemats Ābeļu pagastā
Liepu ciemats Zasas pagastā
Sudrabkalna ciemats Dunavas pagastā
Vandānu ciemats Dignājas pagastā
Slates ciemats Rubenes pagastā

Situācija 2012. gada decembrī
1) Ābeļu pagastā Lašu ciematā
notikuši 3 sabiedrības aktivizēšanas
pasākumi. Situācijas pozitīvu
risinājumu kavē tas, ka šai
apdzīvotajā vietā nav pašvaldības
īpašumā esošu telpu, kas būtu
izmantojamas biedrību darbībai.
Reālais uzlabojums – 2012. gada
decembra mēnesī saņemts
iesniegums ar 57 iedzīvotāju
parakstiem, kurā pašvaldībai lūgts
ieguldīt līdzekļus Dūņinieku kluba
remontā, un iznomāt to biedrībai.
Pieņemts lēmums – atbalstīt un
veicināt biedrības reģistrāciju, un
iznomāt šīs telpas, kurās tiks veikti
tikai neatliekamie remontdarbi.
2) Zasas pagasta Liepu ciematā,
sadarbojoties ar bibliotēku, aktīvu
darbību darbību ir uzsākusi biedrība
„Pūpols”. Šai ciematā izveidojusies
aktīva iniciatīvas grupa, realizēts
pirmais projekts, organizētas
izstādes, ekskursijas, izstrādāts un

3)

4)

5)

Sociālā atbalsta pasākumu kopums NVO
sektorā:
1) Sociālā atbalsta sistēma izveidota
un darbojas Rubenes pagasta
Kaldabruņas skolā, ko nodrošina
biedrība „Ūdenszīmes”. Atbalsta
sistēma „Māmiņu klubs” vērsta uz

1)

Latvijas Valsts Mežu finansējumu
saņēmis projekts teritorijas
labiekārtošanai. Uzsāktas sarunas ar
pašvaldību par telpu iznomāšanu
biedrībai Liepu mežniecības otrajā
stāvā( pirmajā stāvā darbojas
bibliotēka un Meža muzejs.)
Sudrabkalna ciematā Dunavas
pagastā savu darbību būtiski
aktivizējusi biedrība „Pavadiņa” –
gada laikā šeit organizēti vairāk
nekā 20 pasākumi, uzņemtas
pieredzes apmaiņas grupas,
paplašināts apmeklētāju loks. Šī
biedrība uzrādījusi būtisku
izaugsmes potenciālu, kļūstot par
Sudrabkalna ciemata sabiedrisko
aktivitāšu centru.
Vandānu ciemats Dignājas pagastā.
Reāla biedrība vai aktīva
iedzīvotāju iniciatīvas grupa šai
ciematā nav izveidojusies. Ir veiktas
iestrādnes, notikušas psiholoģiskā
atbalsta grupas bibliotēkas telpās,
iesaistot ģimenes ar bērniem.
Tomēr stabila darbība šī gada laikā
nav panākta.
Slates ciemats Rubenes pagastā. Ir
būtiski aktivizējusies iniciatīvas
grupas darbība Slates sabiedriskajā
centrā. Šeit ir rīkoti pasākumi,
rokdarbu izstādes, iniciatīvas
grupas dalībnieces aktīvi
piedalījušās projekta piedāvātajos
pasākumos. Gada laikā ir panākts
būtisks uzlabojums ciemata
sabiedriskajā dzīvē un iniciatīvas
grupas darbības kvalitātes
paaugstināšanā.
Sociālā atbalsta sistēma
Kaldabruņas skolā paplašināta,
ietverot faktiski visas sociālā riska
grupas – ģimenes, ilgstošos
bezdarbniekus, pensionārus.
Paplašināts piedāvājums šiem
iedzīvotājiem – regulāri darbojas

ģimenēm ar bērniem.
2) Citu regulārā atbalsta sistēmu, ko
uzturētu biedrības, novada teritorijā
nav.

lietotu mantu apmaiņas sistēma,
pieejamas psiholoģiskā atbalsts
grupas, datorapmācības un publiskā
interneta pieejamība; praktiskās un
radošās nodarbības. 2012. gada
nogalē uzsākta jauna pakalpojuma
izveidošana, izmantojot LEADER
programmas finansējumu – pirts un
mazgāšanās telpas izbūve.
2) Izveidota sociālā atbalsta sistēma
Kalna pagasta Dubultu ciematā –
lietotu mantu apmaiņa; psiholoģiskā
atbalsta grupa, regulāras praktiskās
nodarbības;
3) Izveidota sociālā atbalsta sistēma
Dunavas pagasta centrā – lietotu
mantu apmaiņa; psiholoģiskā
atbalsta grupa, regulāras praktiskās
nodarbības.
1) Paaugstināts zināšanu līmenis
Biedrību biedru un darbinieku zināšanu
darbam ar sociāli mazaizsargātu
līmenis.
1) Zināšanu līmenis nepietiekams
iedzīvotāju grupām, organizējot
darbam ar sociāli jūtīgu auditoriju.
gan apmācību nodarbības biedrību
2) Trūkst zināšanu psiholoģiskā
biedriem, gan arī kopīgas
atbalsta sniegšanas jautājumos,
nodarbības un pasākumus.
pedagoģijā, likumdošanas
2) Būtiski paaugstināts zināšanu un
jautājumos.
iemaņu līmenis psiholoģiskā
3) Trūkst zināšanu IT izmantošanā gan
atbalsta sniegšanas jautājumos,
darba, gan informācijas iegūšanas
organizējot supervīzijas grupas
jautājumos.
biedrībās, lekcijas un apmācības.
3) Nodrošinātas IT apmācības, kā arī
būtiski uzlabota publiskā interneta
pieejamība Rubenes pagastā,
Dunavas pagastā un Kalna pagastā.
1) Biedru struktūra dažādojusies virknē
Biedrību biedru struktūra.
1) 75% no novada NVO ir viendabīga
biedrību, iesaistot tajās iedzīvotājus no
biedru struktūra- gan pēc vecuma, gan
sociālā riska grupām, kā arī – līdz šim
sociālā statusa.
neaktīvos iedzīvotājus: „ Noskaņa”,
„Pūpols”, „ Dzīves prasme”, „Cerību logi”,
Slates ciemata iniciatīvas grupa,
„Pavadiņa”.
2.DAĻA – Nevalstiskā sektora plāni un ieceres( apkopojums no semināra darba
grupas)

Biedrība
„Ūdenszīmes”

„Dzīves prasme”

„Cerību logi”

Ieceres 2013.- 2014. gadam
- Nodrošināt brīvlaiku un
vasaras sezonas nodarbības
bērniem;
- Izveidot kopienas biznesa
modeli, veicinot
nodarbinātību ciematā un
sociālās situācijas
uzlabošanos;
- Attīstīt ziedojumu piesaisti,
dažādot biedrības
ieņēmumus.
- Stabilizēt un dažādot sociālā
atbalsta sistēmu;
- Uzsākt teritorijas
labiekārtošanu, iekārtot
ārstniecības augu dārzu;
- Izveidot Pļavas muzeja
ekspozīciju;
- Attīstīt ciemata
atpazīstamības pasākumus –
Siena skulptūru plenēru,
Ziemassvētkus, Lielo Talku,
Rudens Saulgriežus, utt.
- Sakārtot telpu nomas
juridiskos jautājumus;
- Piesaistīt līdzekļus telpu
remontam;
- Nodrošināt sociālā atbalsta
sistēmas regulāru darbību;
- Dažādot piedāvājumu
biedriem un iedzīvotājiem –
rokdarbi, radošās aktivitātes,
IT apmācības;
- Paplašināt darbību,
organizējot izstādes un
izstādes – pārdošanas.
- Dažādot piedāvātās
aktivitātes – sports, IT
apmācības, literatūra,
kultūrvēsture;
- Nodrošināt regulāru un
pilnvērtīgu sociālā atbalsta
sistēmas darbību;
- Paplašināt un dažādot biedru
loku un skaitu;

-

„ Mārtiņa Fonds”

-

-

-

-

„Pūpols”

-

-

-

„Akācija plus”

-

-

Rīkot plašāka mēroga
pasākumus, piesaistot
apmeklētājus arī no citiem
novadiem;
Labiekārtot teritoriju.
Noslēgt rekreācijas
kompleksa izbūvi pie
Bancāna ezera( pirts, sauna
ar pieeju ezeram)
Izbūvēt kriketa laukumu;
Iznomāt blakus „Dūjām”
esošo saimniecības ēku,
izveidot tajā darbnīcas un
novadpētniecības
priekšmetu ekspozīciju;
Aktivizēt rehabilitācijas
centra „Dūjas” darbību
ziemas sezonā;
Sniegt regulārus
psiholoģiskā atbalsta
pasākumus novada
iedzīvotājiem.
Iznomāt telpas Zasas
pagasta Liepu ciematā,
izveidojot tur stabilu
biedrības darbības bāzi.
Nodrošināt šai ciematā
regulāras sabiedriskās
aktivitātes;
Veikt teritorijas
labiekārtošanas darbus –
izveidot brīvdabas lasītavu
sadarbībā ar bibliotēku,
stādījumus.
Būtiski paplašināt gan
biedru skaitu, gan arī
dažādot biedru struktūru.
Paplašināt un dažādot biedru
skaitu;
Uzstādīt vismaz divas
jaunas zīmes Latvju zīmju
parkā Leimaņos;
Vairāk koncentrēties uz
labdarības pasākumiem,
sadarbojoties ar Bērzgala

„Noskaņa”

-

„Ābeļzieds”

-

-

-

„Pavadiņa”

-

-

-

pamatskolu.
Paplašināt biedru loku,
uzņemot dažāda vecuma
dalībniekus;
Uzsākt regulāras sporta
nodarbības.
Izveidot sporta nodarbību
stūrīti senioriem, sievietēm,
ģimenēm( trenažieru telpu);
Regulāri darboties ar sociāla
riska grupu iedzīvotājiem,
sadarbībā ar pagasta sociālo
darbinieci;
Organizēt aktivitātes arī
Lašu ciematā, vismaz
vasaras sezonā;
Atrisināt transporta
jautājumu biedrībā.
Iekārtot pastāvīgo izstāžu
zāli biedrības telpās;
Uzlabot amatniecības
darbnīcu piedāvājumu –
klūdziņu pīšana, aušana,
smēde, u.c.
Organizēt plašāka mēroga
izstādes, arī uzlabot
izstrādājumu pārdošanu.
Piedāvāt amatniecības
nodarbības arī bērniem,
skolēniem.

3. DAĻA – Pašvaldības plānotie atbalsta pasākumi.
Jēkabpils novada pašvaldība turpmākajā periodā plāno īstenot šādus atbalsta
pasākumus nevalstiskajam sektoram:
1) Līdzfinansējuma garantiju izsniegšana NVO projektiem, kas piesaista ārējo
finansējumu. 2013. gada budžetā šim nolūkam paredzēti Ls 20 000,2) NVO iniciatīvu konkursa organizācija gan 2013., gan 2014. gadā ar prognozēto
finansējumu Ls 2000,3) 2013. gadā – pārskatīt Iniciatīvu konkursa nolikumu, akcentējot aktuālās
vajadzības – sociālās situācijas uzlabošanos, darbu ar bērniem un jauniešiem,
vietējās teritorijas pievilcības un atraktivitātes palielināšanu, inovatīvu ideju
attīstību.
4) Telpu nodrošinājums nevalstiskajam sektoram – minimālas nomas maksas, daļēji
nosegti komunālie maksājumi, atbalsts remontdarbu veikšanā un līdzekļu
piesaistē šim procesam.

5) 2013. gadā – plānots finansēt novada NVO pieredzes apmaiņas braucienu.
6) Regulāra informācijas apmaiņa ar Sociālo dienestu, savstarpēja sadarbība atbalsta
pasākumu plānošanā.
Būtiskās ietekmes NVO sektora darbībā/ sociālās situācijas uzlabošanas kontekstā
pašvaldības teritorijā:
1) 2012. gadā savu darbību Jēkabpils novada teritorijā uzsākusi biedrība „Dzīvības
koks”, kas iznomājusi Dignājas muižu un uzsākusi tās renovācijas darbus. Muižā
plānots izveidot rehabilitācijas centru vēža slimniekiem.
2) Uzsākta iedzīvotāju iniciatīvas grupas veidošanās Ābeļu pagastā, ar nolūku
iznomāt bijušo Dūņinieku klubu, veidojot tajā vietējo sabiedrisko centru.
3) Programmā „Pārmaiņu iespējas skolām” (SFL Latvija finansējums) apstiprināts
Dunavas pamatskolas projekts, kura ietvaros pamatskolas telpās tiks attīstīta
sabiedriskā centra darbība. Šai attīstības posmā akcents tiks likts tieši uz
nodarbinātības iemaņu apgūšanu, apmācībām sava biznesa uzsākšanā, kā arī – uz
aktivitāšu piedāvājumu sociālā riska grupu iedzīvotājiem.
4) 2013. gada pirmajā pusē tiks izsludināta LEADER programmas projektu konkursa
papildus kārta, kas sniegs iespējas biedrībām uzlabot infrastruktūru un materiāli
tehnisko bāzi.

Uzdevumi:
- Uzturēt ciešu un uz konkrētu uzdevumu risināšanu vērstu NVO sektora un novada
pašvaldības sadarbību;
- Izstrādāt NVO attīstības plānu, kas balstīts esošās situācijas analīzē un katras
NVO resursos;
- Veicināt NVO darbības attīstību ciematos, kas nav pagastu centri, līdz ar to - ar
vājāku publisko infrastruktūru un kritiskāku sociālo situāciju – Laši Ābeļu pagastā,
Sudrabkalns Dunavas pagastā, Kaldabruņa un Slate Rubenes pagastā, Liepas Zasas
pagastā, Dubulti Kalna pagastā.
- Iekļaut NVO piedāvātos pasākumus Sociālā dienesta paredzētajos obligātajos
līdzdalības pasākumos pašvaldības atbalstu saņemošajām personām.
- Plānojot NVO sektora aktivitātes sadarbībā ar novada pašvaldību, turpmākajā
periodā akcentēt pasākumus, kas veicina nodarbinātības jautājumu risināšanu, kā
arī vietējās teritorijas atpazīstamības veidošanu.

Koncepcija sagatavota projekta „Jēkabpils novada biedrību kapacitātes paaugstināšana
sociālajā jomā „Pasniedz roku!” ietvaros. Projektu īsteno biedrība „ Ūdenszīmes” ,
sadarbībā ar biedrībām „ Dzīves prasmes”, „Cerību logi” un nodibinājumu „ Mārtiņa
Fonds” . Ar līdzfinansējumu šai projektā piedalās Jēkabpils novada pašvaldība.
92% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

