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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 



 Projektu finansē ESF (Eiropas sociālais fonds) 

 

 Projektu realizē : biedrība Jaunpils RAC “Rats” 

 

 Projekta realizācijas laiks: 01.01.2011.- 
21.12.2011. 



   Veicināt novada NVO aktīvu un koordinētu 
darbību sabiedrības integrācijas rīcībpolitikas 
veidošanā Jaunpils novadā, organizējot NVO 
vadības un biedru apmācību NVO attīstībai 
svarīgos jautājumos un izstrādājot novada 
NVO attīstības programmu 



 Darba semināru cikls Novada NVO darbības 
attīstības stratēģijas 2011.-2018.izstrādei: 

1. Izveidota attīstības stratēģijas izstrādes darba grupa, 
apstiprināts stratēģijas izstrādes laika grafiks. 

2. darba grupas sanāksmē tiks apzinātas iedzīvotāju 
vajadzības un galvenās NVO attīstības problēmas 

3. meklēti iespējamie risinājumi apzināto problēmu 
novēršanai vai mazināšanai,  noteiktas prioritārās 
darbības sfēras, veidota SVID analīze.  Šajā 
sanāksmē tiks izveidota novada NVO darbības 
attīstības vīzija 

4.  noteiktas attīstības prioritātes un galvenie pasākumi 
to realizēšanai. 

5. apspriests iespējamais rīcības plāns un procedūras 
plāna ieviešanai dzīvē, apstiprināta Jaunpils novada 
NVO darbības attīstības stratēģija 2011.- 
2018.gadam  

 



 NVO valdes locekļu  un biedru apmācība 

 2011.g februāris – NVO gada pārskata 
sagatavošana, grāmatvedības uzskaite 

 2011.g.marts – Darbs komandā. Māksla vadīt 
komandu. 

 2011.g.augusts – projektu vadīšana 

 2011.g.septembris– projektu vadīšana 

 2011.g.oktobris  - Komunikācija NVO darbā 

 



 NVO pieredzes apmaiņas ekskursija  

 pieredzes apmaiņas brauciens  uz Bauskas un 
Vecumnieku  novadiem, kurā aktīvu darbību 
izvērsušas daudzas NVO. Brauciena mērķis – 
iepazīties ar Bauskas un Vecumnieku novadu 
NVO sadarbības modeli un sadarbības modeli 
– NVO un pašvaldība.  



 Novada NVO attīstības programmas izstrāde 

 

 Izstrādāts dokuments „Jaunpils novada NVO 
darbības programma 2011.-2018.gadam”. 

 



 Biedrības kopā esam spēks 

 Kopā darot varam vairāk padarīt 

 Biedrības esam sadarbības partneri 

 Sadarbojamies ar pašvaldību (bez pašvaldības 
atbalsta nevaram iztikt, domājam, ko dodam 
pretī) 

 Meklējam jaunas attīstības, savstarpējās 
sadarbības sadarbības, finansējuma iespējas. 



 Projekta rezultātu izvērtēšana 

 

 Projekta beigās tiks noorganizēts 1 dienas 
seminārs par projekta rezultātiem 
organizācijām, kas piedalījās projekta 
ieviešanā (~30 cilv.). Semināra laikā tiks 
izvērtēti projekta rezultāti un izstrādāts 
projekta rezultātu apkopojums. Paredzēts 
izdot projekta rezultātu apkopojumu 
interaktīvā vidē (CD 50 gab). 



 Informatīvais seminārs par projekta 
rezultātiem nevalstiskajām organizācijām, kas 
netika iesaistītas projekta aktivitātēs,  novada 
domes deputātiem, uzņēmējiem un preses 
pārstāvjiem 



 Publicitātes nodrošināšana 
 

 Projekta sadaļas izveidošana mājas lapā 
www.jaunpils.lv/NVO/RATS, tās uzturēšana un 
aktualizēšana reizi ceturksnī,  

 informācija par projekta gaitu plašsaziņas līdzekļos (reizi 3 
mēnešos), preses relīze, uzsākot un pabeidzot projektu, 
kā arī par galvenajām projekta aktivitātēm – mācību 
semināriem, Novada NVO attīstības programmas izstrādi, 
pieredzes apmaiņas ekskursiju un informatīvo semināru 
NVO, novada domes deputātiem un uzņēmējiem un preses 
pārstāvjiem.  

 Izveidots buklets „Biedrības Jaunpils novadā”, ar mērķi – 
informēt par projekta īstenošanu un rezultātiem novada un 
apkārtējo novadu NVO pārstāvjus. Apjoms 500 gab. 



Aktīvu dalību NVO programmas izstrādē 

- sagatavot aktuālo informāciju par savu NVO 

- izvērtēt NVO darbības + un –  

Dot priekšlikumus tālākai attīstībai, konkrētai 
darbībai. 

 

 

 

 

 



Attīstības programmas nepieciešamības pamatojums 

1.daļa – Esošā situācija 

2. Esošās situācijas apraksts par Jaunpils novada NVO.  

2.1. Jaunpils novada NVO klasifikācija un datu apkopošana .  

2.2. Finanšu piesaistes iespējas biedrībām Jaunpils novada pašvaldībā 

2.3. Jaunpils novada  NVO stipro un vājo pušu, iespēju un draudu 

izvērtējums(SVID)  

2.daļa – Stratēģiskā daļa  

3. Attīstības  vīzija, mērķis, uzdevumi 

 3.daļa  Rīcības plāns 



Jaunpils novada  NVO iedalījums pēc to darbības jomām 
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Darbības joma skaits 

1 Dzīvokļu, namu un garāžu apsaimniekošana 3 

2 Kultūra, izglītība un māksla 6 

3 Sports 1 

4 Sociālā joma un veselība 1 

5 Mednieku, makšķernieku interešu aizstāvība 1 

6 Jaunieši 2 

7 Citas (t.sk. nodaļas Jaunpils novadā) 8 
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 Jaunpils novada biedrības - sabiedriski 

un ekonomiski aktīvu, inovatīvi  un pozitīvi 

domājošu iedzīvotāju kalve. 



1.prioritāte- Aktīvs iedzīvotājs  
 U.1. Nodrošināt daudzveidīgas mūžizglītības 

iespējas  

 U.2. Nodrošināt iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos 
daudzveidīgās kultūras aktivitātēs  

 U.3. Nodrošināt sporta pakalpojumu daudzveidību 
novada iedzīvotājiem  

 U.4.  Nodrošināt novada NVO sektora tālāku 
attīstību  

 U.5.Veicināt biedrību sadarbību  



2.prioritāte- Pilnvērtīgi izmantotas NVO 
informācijas, reklāmas iespējas  

U.6 Izstrādāt vienotu informācijas un reklāmas 
izplatīšanas un iegūšanas sistēmu/stratēģiju  

U.7 Izveidot un attīstīt kopīgu novada NVO 
sadarbības centru - Rats  

 



3.prioritāte- Dzīves vides uzlabošana  

 

U.8 Biedrību darbības vietas infrastruktūras 
pilnveidošana  

U.9 Novada teritorijas labiekārtošana  

U.10 Veicināt uzņēmējdarbības aktivizēšanu 

novadā 

 



3.prioritāte- Kultūras un sporta aktivitāšu 

dažādošana un pilnveidošana 

 
 U.11 Veicināt inovāciju attīstību pašdarbībā 

 U.12 Aktivizēt sporta kā veselīga dzīvesveida 

popularizēšanu un veicināšanu dažādām 

vecuma grupām un interesēm 
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Rīcības (aktivitātes vai 

projekta) 
nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes termiņš/  

periods 
Atbildī

ga
is 

Finanšu 

resur

si/avo
ti 

P1 Aktīvi iedzīvotāji 

1.  Nodrošināt daudzveidīgas mūžizglītības iespējas 

R.

1
. 

Paaugstināt biedrību vadītāju 

/aktīvistu izglītību NVO 
vadības jomā 

-biedrību vadītāju  dalība semināros, 

kursos un pieredzes apmaiņas projektos; 

-izstrādāts un realizēts apmācību plāns 
biedrību aktīvistiem 

pastāvīgi Biedr

ības  

b-
ba”Ja

unpils 

RAC 
„Rats”
” 

Biedrību 

budžet

s,  

fondu 
līdzekļi 

R.

2

.
  

Uzlabot apmācību telpu 
materiāltehnisko bāzi 

-Izremontētas un aprīkotas ar 

modernām tehnoloģijām apmācību telpas 
„Ratā’, „Dzīparā”, „Kamenē” 

-modernizētas telpas un tehniskais 
aprīkojums pašvaldības pārvaldes 

iestādēs; 

2012. 

2018. 
Pastāvīgi 

Biedrības Biedrību 

budžet

s,  

fondu 
līdzekļi 

R.

3
. 

Nodrošināt 

mūžizglītības 

programmu 

daudzveidību 

-profesionālās izaugsmes izglītības 

programmas; 
- interešu izglītības programmas; 

- amatniecības izglītības programmas. 

Pastāvīgi  „Rat

s” 
„Dzī

pars” 



Katru gadu līdz NVO gada sapulcei tiek veikts 

uzraudzības process 2 etapos: 

1. Tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām, 

saskaņā ar Rīcības plānu; 

2. Tiek apkopoti dati par darbību rezultatīvajiem 

rādītājiem. 

 

Rezultāts- ikgadējais uzraudzības ziņojums 

 

 



1. Sadarbība projekta laikā lika vairāk padomāt par 

biedrību sadarbības iespējām. 

2. Sadarbība – labāks rezultāts, vairāk iesaistīti 

iedzīvotāji 

3. Biedrību darba koordinācija 

4. Vadītājiem un aktīvistiem nepieciešama 

apmācība un pieredzes apmaiņa 

5. Ja “uzlikts” uz papīra, jādara. 

 



 

 

Paldies par uzmanību! 

Paldies projekta dalībniekiem par ieinteresētību 

un iniciatīvu projekta īstenošanā! 

 
 

 

Vija Zīverte 

Projekta vadītāja 


