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IEVADS 
 

 

 
European Association „World-Our Home” attīstības stratēģija (turpmāk tekstā – Attīstības 

stratēģija) ir izstrādāta organizācijai laika periodam līdz 2023. gadam. Attīstības stratēģijā 

ir noteiktas attīstības ilgtermiņa prioritātes, kā arī sniegts redzējums turpmākajam darbības 

virzienam.  

 

Stratēģijas galvenais mērķis ir kalpot par ilgtermiņa ietvaru organizācijas darbībai, radot 

priekšnoteikumus organizācijas mērķagrupām, biedriem un darbiniekiem, kā arī  

sabiedrības attīstībai.  

 

Biedrības stratēģija 2020.-2023.gadam ietver biedrības un tās biedru līdzšinējās darbības 

izvērtējumu un nosaka mērķus, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus biedrības 

turpmākai darbībai.  

 

Biedrības stratēģija:  

 apskata biedrību, tās mērķus, pieredzi un pēdējo 3 gadu laikā īstenotos projektus, kā arī 

izveidotos kontaktu un sadarbības tīklus;  

 nosaka attīstības stratēģiajas ilgtermiņa un īstermiņa mērķus un uzdevumus;  

 nosaka biedrības plānus līdz 2023.gadam 

 nosaka biedrības stratēģijas uzraudzības kārtību. 
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PAR BIEDRĪBU 
 

 

 

EA „World-Our Home” - European Association "World-Our Home" ir nevalstiskā 

organizācija, kas savu darbību ir sākusi 1999.gada 23.novembrī ar mērķi sekmēt pilsonisko 

aktivitāšu attīstību un aizsardzību Latvijā un Eiropā. Organizācija piedāvā vietējiem 

iedzīvotājiem iespējas iegūt neformālo izglītību, pilnveidot savas prasmes un kompetences, 

piedalīties starptautiskos projektos, jauniešu apmaiņas programmās, semināros, apmācību 

kursos, nodrošina iespēju savas karjeras veiksmīgai izvēlei, organizē dažādus kultūras 

pasākumus. EA „World-Our Home” īpaši fokusējas uz jauniešiem (13.-30.gadi), kuriem ir 

iespēja attīsīties, iegūstot pieredzi piedalōties dažādos jauniešu projektios un programmās. 

"World-Our Home" ir uzņēmējorganizācija, nosūtītājorganizācija un arī koordinējošā 

organizācija Eiropas brīvprātīgajā darbā no 2001.gada. Organizācijai ir liela pieredze 

iepriekšējās Eiropas Komisijas jauniešu programmās "Jaunatne" no 2000.gada līdz 

2006.gadam; "Jaunatne Darbībā" no 2007.gada līdz 2013.gadam un jaunajā Erasmus + 

programmā, organizējot un piedaloties starptautiskos projektos, koordinējot, uzņemot un 

nosūtot jauniešus Eiropas Brīvprātīgā darba un Eiropas Solidaritātes korpusa programmās.  

Viens no organizācijas mērķiem ir iedzīvotāju prasmju un kompetenču attīstīšana caur 

neformālās izglītības iespējām, Latvijas un citu valstu kultūras izplatīšana, aktīvas 

līdzdalības veicināšana, Latvijas un Eiropas pilsonības apziņas veicināšana, dažādu valstu 

pārstāvju savstarpējas sapratnes veicināšana, novēršot diskriminācijas, rasisma un 

dzimumu līdztiesības problēmas. EA WOH veicina aktīvu pilsonību, līdzdalību, 

solidaritāti, toleranci un Eiropas apziņu dažādu valstu iedzīvotāju vidū. EA WOH 

paaugstina iedzīvotāju, īpaši jauniešu, līdzdalības efektivitāti politikas procesā.  

 

 

Biedrības dibināšanas mērķi un darbības virzieni ir daudzveidīgi, nozīmīgākie no tiem ir: 

 
 veicināt sabiedrības aktīvu pilsonību un iesaistīšanos Eiropas programmās; 

 stiprināt Eiropas pilsonisko sabiedrību demokrātijas, sociālās, izglītības un kultūras 

kohēzijas sekmēšanai; 

 īstenot starpsektoru partnerību nacionālajā un Eiropas līmenī; 

 veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā, nacionālajā un ES lēmumu pieņemšanas 

procesā; 
 veicināt sabiedrības aktīvu līdzdalību aktivitātēs, kuru mērķis ir novērst sociālo 

netaisnību, nabadzību un nevienlīdzību; 

 dot iespēju jauniešiem attīstīt savu potenciālu un spējas aktīvai līdzdalībai vietējā 

un Eiropas sabiedrībā; 

 rīkot vietējā līmeņa un starptautiskas konferences, seminārus, profesionālās 

pilnveides kursus, diskusijas, akcijas un citus pasākumus un projektus sabiedrības 

izglītošanai; 

 mērķtiecīgi sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām;  

 sekmēt atbildīgas pilsoniskās sabiedrības attīstību un sabiedrības integrāciju, kurā 

iedzīvotājiem ir motivācija un nav šķēršļu sadarboties sabiedrības jautājumu 

risināšanā; 
 kā arī veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām (valsts, 

pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām u.c.) 

Latvijā un ārvalstīs, kas sekmē biedrības un sabiedriski svarīgu mērķu īstenošanu 

un resursu piesaisti mērķu sasniegšanai. 
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Biedrība pastāvīgi sadarbojas ar pašvaldības iestādēm, lai nodrošinātu kvalitatīvas un 

daudzveidīgas iespējas izglītoties pieaugušajiem, jauniešiem u.c. interesentiem, veidotu 

sinerģiju starp pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām un palīdzētu 

pašvaldībai risināt attīstības jautājumus. 

 

 

 

BIEDRĪBAS UN TĀS BIEDRU LĪDZŠINĒJĀ PIEREDZE 
 

 

European Association „World-Our Home” darbinieki un biedri ir iesaistīti Eiropas 

projektos kopš 1999. gada, ir ilggadēja pieredze vietējā, reģionāla un nacionāla līmeņa ES 

un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu izstrādē, īstenošanā un pārraudzībā.  

Vairāk nekā divdesmit gadu laikā organizēti ļoti daudzi gan starptautiski gan vietējā 

mēroga projekti Rēzeknē un citās Eiropas valstīs. Katru gadu „World-Our Home”  

organizē trīs vai četrus starptautiskus seminārus, apmācības un jauniešu apmaiņas 

projektus Rēzeknē Erasmus + ietvaros, izmantojot neformālās izglītības metodes. 

Organizācijas darbiniekiem ir liela pieredze, piedaloties un vadot starptautiskus projektus, 

seminārus, kultūras pasākumus, citu Eiropas Savienības programmu finansētos projektus.   

European Association „World-Our Home” ir izveidojusi oficiālu Eiropas organizāciju 

sadarbības tīklu.  Katru gadu mūsu organizācija piedalās vismaz 7-8 Eiropas apmācībās vai 

kontaktu veidošanas semināros. Projektu organizēšanā iesaistītie cilvēki ir kvalificēti un 

pieredzējuši, ir realizējuši daudzus Erasmus +, Europa pilsoņiem, SIF, u.c. projektus.  

 

Organizācijas direktore Natālija Covvo, viņai ir augstākā izglītība angļu valodā un 

literatūras filoloģijā, viņa ir vadījusi organizāciju vairāk nekā 20 gadu, viņai ir pieredze un 

zināšanas projektu vadībā, uzraudzībā, finanšu grāmatvedībā, pieredze sadarbībā ar 

organizācijām no Eiropas un kaimiņvalstīm. 

 

Projekta koordinatorei Dacei Deksnei ir augstākā izglītība starptautiskajā ekonomikā un 

komercdiplomātijā, 7 gadu pieredze projektu vadībā, jaunatnes darbā, izpratne un pieredze 

Eiropas projektu vadībā, apmācību, semināru organizēšanas pieredze, pieredze sadarbībā ar 

organizācijām no Eiropas un kaimiņvalstīm. 

 

Grāmatvedei Jūlija Šceglovai ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība bakalaura studiju 

programmā "EKONOMIKA" ar specializāciju - finanšu un grāmatvedības vadība, kas 

iegūta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Viņai ir pieredze grāmatvedībā un finanšu 

pieredze projektu uzraudzībā. 

 

 

PĒDĒJOS 3 GADOS REALIZĒTIE PROJEKTI 
 

 

Programma vai 

iniciatīva 

Projekta numurs 
Iesniedzējorganizācija 

Projekta 

nosaukums 

Erasmus+ 

 

 

2017-1-LV01-KA104-

035276  

European Association 

“World-Our Home” 

Staff Training: 

Improving 

capacities on 

European Project 

Management and 

Online 

Engagement  
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Erasmus+ 

2017-3-LV02-KA105-

001852  
European Association 

“World-Our Home” 

Youth work for 

youth 

development  

Erasmus+ 
2017-1-LV02-KA105-

001506  
European Association 

“World-Our Home” 

Nations and 

Generations  

Erasmus+ 
2017-3-LV02-KA105-

001845  

European Association 

“World-Our Home” 

EVS Unites 

Youth  

Erasmus+ 
2018-2-LV02-KA125-

002236  

European Association 

“World-Our Home” 

Nations and 

Generations  

Erasmus+ 

2018-3-LV02-KA105-

002305  
European Association 

“World-Our Home” 

Religious 

Tolerance in 

Common Society  

Erasmus+ 
2018-3-LV02-KA105-

002309  

European Association 

“World-Our Home” 

Fast fashion - be 

the change!  

Erasmus+ 

2018-3-LV02-KA105-

002425  
European Association 

“World-Our Home” 

Youth Work for 

Youth 

Employability  

Eiropas Solidaritātes 

Korpuss 

2019-1-LV02-ESC11-

002475  

European Association 

“World-Our Home” 

Volunteers For 

Change  

Erasmus+ 

 

2018-2617-P2 YouNet 

Volunteering 

Opportunities to 

Improve Cohesion 

and 

Empowerment  

Eiropa pilsoņiem 

609177-CITIZ-1-2019-1-

LV-CITZ-REMEM 
European Association 

“World-Our Home” 

15
th

 Anniversary 

of EU 

Enlargement 

Erasmus+ 

 

2019-3-LV02-KA105-

002817 

European Association 

“World-Our Home” 

„Development of 

Creative and 

Critical skills of 

youth workers” 

Erasmus+ 
2020-1-LV02-KA105-

003017 

European Association 

“World-Our Home” 

Let`s go to the 

Nature 

Erasmus+ 
2020-1-LV02-KA105-

003026 

European Association 

“World-Our Home” 

Reality of youth 

work 

PUMPURS (Eiropas 

Sociālais fonds) 

3.1.1.37/113 
European Association 

“World-Our Home” 

Neformāli domā – 

Neformāli 

mācies! 
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PĒDĒJOS 3 GADOS ĪSTENOTIE PASĀKUMI 

 

 

 

 

 
SADARBĪBAS TĪKLS UN SADARBĪBA AR CITĀM BIEDRĪBĀM UN 

INSTITŪCIJĀM 

 

 

"World-Our Home" ir izveidojusi Eiropas nevalstisko organizācij sadarbības tīlu, kurš 

apvieno 13 biedrus -  dažādas Eiropas organizācijas, kas darbojas vienotu mērķu labā: 

Bulgārija - Association “Focus – European Center for Development  

Malta - Active Youth 

Polija - Kobiety.lodz.pl  

Francija – European Association “Eurocircle”  

Itālija - YouNet  

Iniciatīva, pasākums Gads 

 

Vieta 

Eiropas Tautu Festivāls 

 

2017 Francija 

Eiropas Tautu Festivāls 2018 

 

Lietuva 

Eiropas Tautu Festivāls 2019 

 

Portugāle 

Dalība Jauntnes foruma 

organizēšanā 

 

2017,2018,2019 Rēzekne, Latvija 

Dalība festivalā “Seven Hills Fest” 

 

2017, 2019 Rēzekne, Latvija 

 

Jauniešu kustības labākai nākotnei 

veidošana 

 

2017,2018,2019 Rēzekne, Latvija 

Eiropas valodu kursi 

 

2017,2018,2019 Rēzekne, Latvija 

Interaktīvi semināri jauniešiem 

"Infodiena - iespējas jums!"  

 

2017,2018,2019 Rēzekne,Rēzeknes novads, Latvija 

Informatīvi semināri par 

Brīvprātīgā darba iespējām 

2017,2018,2019 Rēzekne,Rēzeknes novads, Latvija 
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Vācija - Jugendkulturarbeit e.V.  

Igaunija –“NGO Young People with Great Ideas” 

         Lietuva - “Unique Projects”  

Grieķija - Youthfully Yours Gr  

Spānija - “Fundació Catalunya Voluntària” 

 

Maķedonija – Association for sustainable development „SFERA” Macedonia 

 

Turcija - Lykia Scouting and Nature Sports Club Association ( LIDOSK)  

 

Latvija - “Ekoloģijas un Tūrisma asociācija “Zaļā Zeme””  

 

EA „World-Our Home” ir patstāvīgi sadarbības partneri Eiropā un kaimiņvalstīs, ar kuriem 

regulāri tiek īstenoti starptautiski projekti un attīstīta jaunatnes politika vietējā un Eiropas 

līmenī.  

EA „World-Our Home” sadarbojas ar Rēzeknes un Rēzeknes novada jauniešu 

centriem,skolām, pašvaldībām.  

 

EUROPEAN ASSOCIATION “WORLD-OUR HOME” STRUKTŪRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA „World-Our 

Home” 

Kopsapulce 

Valde 

Izpildinstitūcija 

Administrācija 
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EUROPEAN ASSOCIATION „WORLD-OUR HOME” 

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS MĒRĶI 

 
 

Prioritārā joma Ilgtermiņa mērķi Īstermiņa mērķi un uzdevumi 

1. Jauniešu 

līdzdalības 

veicināšana 

un brīvprātīgais 

darbs 

1.1. Radīt labvēlīgu 

vidi jauniešu aktīvas 

līdzdalības attīstībai 

dažādos sabiedrības 

līmeņos un procesos 

1.1.1. Veidot vienotu atbalsta sistēmu 

jaunatnes darba organizēšanai 

1) 1) Nostiprināt, pilnveidot un paplašināt 

European Association „World-Our Home”, kā 

arī Rēzeknē un Rēzeknes novadā jau esošo 

jauniešu centru un brīvā laika pavadīšanas 

centru darbību, rīkojot kopīgas tikšanās, 

seminārus un apmācības u.c. 

2) European Association „World-Our Home” 

izveidot jaunatnes koordinatora apmaksātu 

pilnas slodzes štata vienību. Noteikt cilvēku, 

kas strādās ar jaunatni. 

3) Veicināt jaunatnes kordinatoru regulāru 

kvalifikācijas celšanu, dot iespēju piedalīties 

semināros, apmācības kursos. 

7) Pilnveidot un paplašināt vietējos, 

reģionālos, nacionālos un starptautiskos 

sadarbības tīklus jaunatnes politikas mērķu 

sasniegšanai. 

8) Atbalstīt jauniešu organizāciju darbību un 

veicināt jaunu organizāciju veidošanos. 

1.1.2. Veicināt jauniešu līdzdalību aktivitātēs  
 

1) Iesaistīt jauniešus pasākumu un aktivitāšu 

organizēšanā un projektu realizēšanā. 

2) Turpināt darbu pie Eiropas jauniešu 

projektiem Erasmus + u.c. 

3) Nodrošināt jauniešiem iespēju piedalīties 

lēmumu pieņemšanas procesos. 

4) Organizēt jaunatnes iniciatīvas. 

5) Reizi gadā organizēt starptautisko 

Kopsapulci. 

7) Organizēt jauniešu tikšanos ar lēmumu 

pieņēmējiem. 

 

1.1.3. Attīstīt jauniešu brīvprātīgā darba 

sistēmu 

1) Izplatīt informāciju par brīvprātīgā darba 

iespējām vietējā un starptautiskā mērogā 

2)Iesaistīt dažādu nozaru partnerus 

brīvprātīgā darba sistēmā (izglītības un 

kultūras iestādes, sociālais dienests u.c.) 

3) Organizēt jauniešu brīvprātīgo darbu 

novada, reģiona un starptautiska mēroga 

rīkotajos pasākumos un aktivitātēs. 
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Prioritārā joma 
Ilgtermiņa 

mērķi 
Īstermiņa mērķi un uzdevumi 

2.Sabiedrības 

iesaiste 

projektos, 

aktīvas 

līdzdalības 

veicināšana un 

pilsoniskās 

sabiedrības 

attīstība 

2.1.Veicināt 

sabiedrības 

līdzdalību 

pilsoniskajās 

aktivitātēs, 

lēmumu 

pieņemšanas 

procesos, kā arī 

radīt labvēlīgu 

vidi sabiedrības 

aktīvas 

līdzdalības 

attīstībai  

 

2.1.1. Veicināt sabiedrības aktivitāti, iesaisti 

projektos 

 

1) Iesaistīt iedzīvotājus radošās darbnīcās, 

izzinošos semināros un apmācības kursos.  

2)Veicināt pieaugušo un jauniešu sadarbību, 

atbalstu, paaugstināt sabiedrības valodu zināšanas.  

3) Organizēt valodu kursus pieaugušajiem, kā citas 

neformālās izglītības aktivitātes (kā piem. deju, 

rokdarbu, teātra nodarbības).  

4)Organizēt diskusijas ar eksperiem dažādām 

jomās. 

 

2.1.2. Veicināt sabiedrības iesaisti lēmumu 

pieņemšanas procesos 

 

1) Organizēt sabiedrības un deputātu tikšanās 

reizes. 

2) Veicināt iedzīvotāju izpratni par pašvaldības 

budžeta veidošanos un pārdali 

3) Piedalīšanās publiskajās apspriedēs, savu ideju 

nodošana pašvaldībai, iesaiste pašvaldības lēmumu 

pieņemšanas procesos.  

 

3. Sabiedrības 

informētība 

3.1.Nodrošināt 

savstarpēju 

informācijas 

apmaiņu starp 

sabiedrību, 

biedrību un 

pašvaldību 

3.1.1. Veicināt sabiedrības informētību 

 

1) Regulāri ievietot biedrības jaunumus, 

aktualitātes, aktivitātes biedrības un 

pašvaldības mājas lapās, laikrakstos, sociālajos 

tīklos, afišās u.c 

2) Laicīgi atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem, 

sniegt komentārus, ieteikumus par iespējām 

piedalīties sabiedrības procesos.  

4. Neformālā 

izglītība, 

Mūžizglītība 

4.1.Sekmēt 

neformālās 

izglītības un 

mūžizglītības  

attīstību  

4.1.1. Popularizēt neformālās izglītības un 

mūžizglītības nozīmi un piedāvājumu 

 

1) Organizēt dažādus neformālās izglītības 

pasākumus un apmācības 

2) Izplatīt informāciju par neformālās izglītības 

iespējām gan jauniešiem gan pieaugušajiem 

pieejamās vietās 

3)Motivēt iedzīvotājus izmantot dažādu finanšu 

instrumentu iespējas neformālās izglītības 

īstenošanai (ERASMUS+ 

programma “Jaunatne darbībā” u.c.) 

4) Veicināt mūžizglītības un neformālās izglītības 

pieejamību vecākā gadagājuma cilvēkiem, ne tikai 
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jauniešiem, iesaistīt arī viņus dažādās neformālās 

izglītības aktivitātēs, pasākumos.  

5) Attīstīt Latvijas un Eiropas pilsoniskuma apziņu 

un demokrātijas kultūras attīstību caur neformālās 

izglītības aktivitātēm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritārā joma 
Ilgtermiņa 

mērķi 
Īstermiņa mērķi un uzdevumi 

5. Jauniešu brīvā 

laika pavadīšanas 

iespējas 

5.1. Radīt iespēju 

ikvienam 

jaunietim pavadīt 

brīvo laiku 

atbilstoši viņa 

vecumam, 

vajadzībām un 

interesēm 

5.1.1. Uzlabot materiāli tehnisko bāzi jauniešu 

brīvā laika pavadīšanai 

 

1) Uzlabot EA „World-Our Home” 

materiāltehnisko bāzi jauniešu aktivitātēm 

2) Veicināt EA „World-Our Home” darbību 

papildus finansējuma piesaisti jauniešu centra 

darbībai 

 

5.1.2 Veicināt un atbalstīt jauniešu tradicionālo 

pasākumu veidošanos 

 

1) Veicināt jaunu un atbalstīt jau esošo jauniešu 

tradicionālo pasākumu organizēšanu (Jaunatnes 

diena, Līgo svētku organizēšana, u.c.) 

 

5.1.3 Organizēt saturīgas brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātes skolas brīvlaikā 

 

1) Organizēt nometnes un jauniešu projektus 

 

6. Sabiedrības 

nodarbinātības 

un 

uzņēmējdarbības 

veicināšana 

6.1.Veicināt 

sabiedrības 

nodarbinātību un 

uzņēmējdarbību 

Rēzeknes novadā 

un Rēzeknes 

pilsētā 

 

5.1. Atbalstīt jauniešu integrēšanos “pieaugušo 

sabiedrībā”  un veicināt sabiedrības  atgriešanos 

Rēzeknes novadā un Rēzeknē 

 

1) Organizēt seminārus par jauniešu karjeras 

iespējām, sadarbojoties ar NVA un 

komercdarbības speciālistiem 

2) Uzlabot jauniešu centru sadarbību ar vietējiem 

uzņēmējiem un citām institūcijām ēnu dienas 

rīkošanai 

3)  Organizēt brīvprātīgā darba aktivitātes 

4) Veidot sadarbību ar NVA un uzņēmējiem 
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BIEDRĪBAS PLĀNI LĪDZ 2023 GADAM 

 

 

Stratēģiskā plāna 2020.-2023.gadam īstenošana ļaus sasniegt organizācijas European 

Association  “World-Our Home” ilgtermiņa mērķi, integrējot jaunatnes un pilsoniskās 

sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, veicinās sabiedrības līdzdalības procesus, 

veicinātu neformālās izglītības attīstību, kā arī iekļaušanos  darba tirgū, tādā veidā stiprinot 

Latvijas un  Eiropas Savienības kopējo sociālo un ekonomisko kontekstu.  

 
 

Paredzamie rezultāti laika posmā no 2020. līdz 2023. gadam: 

 

- turpināta sadarbības tīkla EA „World-Our Home” darbība, sadarbojoties ar 13 biedru 

organizācijām no 13 Eiropas Savienības valstīm, kā arī vairāk kā 20 aktīviem partneriem 

no Eiropas un kaimiņvalstīm; 

- organizēti 6 starptautiski jauniešu apmaiņas projekti Rēzeknē; 

- organizēti  9 starptautiskas mobilitātes Rēzeknē jaunatnes, kultūras darbiniekiem,  

skolotājiem, lai veicinātu kvalitatīvu darbu ar jaunatni, jaunatnes politikas attīstību, 

uzņēmējdarbību, izstrādātu jaunas metodes darbam ar nelabvēlīgā situācijā esošiem 

jauniešiem; 

- organizēti 20 vietējie pasākumi; 

- organizēts un noslēgts projekts “ES paplašināšanās 15. gadadiena” programmā Eiropā 

pilsoņiem, lai palielinātu sabiedrības vēsturiskās atceres un Eiropas izpratni; 

- turpināts darbs brīvprātīgā darba jomā vietējā un Eiropas līmenī, uzņemti 9 Eiropas 

brīvprātīgie jaunieši un nosūtīti 6 Latvijas jauniešu brīvprātīgā darba propjektos Eiropas 

Solidaritātes Korpusa programmas ietvaros; 

- turpināta sadarbība un veidoti jauni kontakti ar NVO un  publiskajām institūcijām ar 

mērķi darboties kopīgu mērķu sasniegšanā; 

- organizēti 3 Eiropas Tautu Festivāli Eiropā; 

- piesaistīti vismaz 10 jauni biedri; 

- uzrakstīti vismaz 10 jauni projekti; 

- dalība vismaz 20 starptautiskos projektos ES līmenī; 

- biedrības jaunas mājas lapas izstrādne un popularizēšana; 

- organizētas vismaz 4 tikšanās ar deputātiem un dalība lēmumu puieņemšanas procesos. 
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BIEDRĪBAS STRATĒĢIJAS UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA 

 

 

Stratēģiskā plānošana ir nepārtraukts process, kas iekļauj četrus darbības virzienus – plānu 

sagatavošana, plānu īstenošana, uzraudzība un novērtēšana, kā arī plānu koriģēšana.  

Pēc plānu apstiprināšanas jāseko līdzi tās īstenošanai, noteiktos termiņos veicot uzraudzību 

un novērtēšanu:  

 Uzraudzība ir datu definēšanas, apkopošanas un uzturēšanas process, kas ļauj sekot plānu 

darbības rezultātiem un novērtēt tos;  

 Savukārt novērtēšana ir darbības, kas tiek veiktas, lai izvērtētu plānu ietvaros sasniegto 

rezultātu ietekmi.  

 

Rezultātu uzraudzība un novērtēšana ļauj konstatēt novirzes no plāna, izskatīt to cēloņus 

un meklēt risinājumus sekmīgai plānu īstenošanai. Biedrības vidēja termiņa stratēģijas 

uzraudzība tiks veikta reizi gadā, par tās rezultātiem ziņojot un diskutējot biedru 

kopsapulcē. Savukārt biedrības stratēģijas novērtēšana tiks veikta stratēģijas īstenošanas 

vidusposmā un pēc stratēģijas īstenošanas. 

 

 

 

 

 


