
2013.gada darbības pārskats 

 19.janvārī tika noorganizēts pirmais Birzgales jauniešu forums, uz kuru ieradās vairāk nekā 
26 darboties griboši jaunieši vecumā no 14 līdz 26 gadiem. Foruma laikā tika izklāstīta 
ideja par jauniešu centra izveidi un attīstību Birzgalē. Jaunieši ģenerēja idejas par to, ko 
viņi vēlētos redzēt jauniešu centrā, kādus pasākumus vēlētos organizēt un, kā jaunieši ar 
savām idejām un darbiem varētu sevi pierādīt pieaugušo acīs un darboties sabiedrības 
labā. Foruma laikā tika uzņemti 19 jauni biedri, kas izteica vēlmi darboties jauniešu centra 
labā. Uzreiz pēc foruma tika izveidota draugiem.lv domubiedru grupa, kurai šobrīd seko 
vairāk kā 100 jaunieši. Domu biedru grupā jaunieši tiek informēti par piedāvātajām 
aktivitātēm un biedrības aktualitātēm, kā arī tiek dota iespēja izteikt savu viedokli un 
idejas jauniešu centra darbībai. 

 25.janvārī, ikviens interesents tika aicināts uz ofi ciālo Birzgales jauniešu centra atklāšanas 
pasākumu. Uz pasākumu tika aicināti Ķeguma novada deputāti, ziedotāji, pašvaldības 
iestāžu darbinieki, jaunieši u.c. interesenti. Šobrīd biedrībā darbojas 30 biedri, kuri ir 
kompetentas un izglītotas personas, ļoti labi pārzina daudzas nozares, piemēram, finanšu 
pārvaldi, mākslas un kultūras nozari, moderno tehnoloģiju nozari, kā arī aktīva un veselīga 
dzīvesveida nozari. Jaunieši aktīvi iesaistās kultūras dzīves tapšanā un uzlabošanā, jo dzied 
vietējā ansamblī, dejo vietējā deju kolektīvā, spēlē teātri, aktīvi sporto un popularizē 
Birzgales vārdu ārpus novada teritorijas. Jaunieši ir uzkrājuši pieredzi projektu vadībā un 
dažādu pasākumu organizēšanā vairāku gadu garumā, tāpēc vēlas attīstīt biedrības 
darbību un celt tās popularitāti vietējo jauniešu vidū. 

 2013.gadā ES struktūrfonda (ELFLA) ietvaros tika sagatavots un iesniegts jauns LEADER 
projekts „Birzgales jauniešu centra attīstība” 4306,43 Ls apmērā. Ir saņemts 
apstiprinājums gan no PPP biedrības „Zied zeme”, gan no Lauku atbalsta dienesta par 
projekta veiksmīgu apstiprinājumu. 2014.gada pavasarī tiks iegādāti jauni pamatlīdzekļi 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai jauniešu centrā, kas pilnveidos jauniešu centra 
aktivitāšu dažādošanu centra apmeklētājiem. 

 Biedrība pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Ķeguma novada pašvaldību, biedrība 
realizēja Ķeguma novada vietējās iniciatīvas projektu par jaunu pamatlīdzekļu iegādi brīvā 
laika pavadīšanai jauniešiem. 

 Ar Ķeguma novada pašvaldību tika pagarināts patapinājuma līgums par telpu nomu līdz 
2020.gada decembrim. 

 Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda ietvaros 2013.gada novembrī tika 
sagatavoti un iesniegti divi atbalsta pieteikumi par 2014.gada sabiedriskajām aktivitātēm. 
Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda mērķis ir veicināt pilsoniskās 
sabiedrības attīstību Ķeguma novadā, finansiāli atbalstot biedrību sabiedriskās aktivitātes. 
Projektu ietvaros 2014.gadā biedri dosies pieredzes apmaiņas braucienos uz citiem 
jauniešu centriem Latvijā, lai iegūtu zināšanas par labās prakses piemēriem jauniešu 
centru vadībā un attīstībā.  

 2013.gada sākums biedrības izaugsmei bija īpaši notikumiem bagāts. 19.janvārī tika 
noorganizēts pirmais Birzgales jauniešu forums, uz kuru ieradās vairāk nekā 26 darboties 



griboši jaunieši vecumā no 14 līdz 26 gadiem. Foruma laikā tika izklāstīta ideja par jauniešu 
centra izveidi un attīstību Birzgalē. Jaunieši ģenerēja idejas par to, ko viņi vēlētos redzēt 
jauniešu centrā, kādus pasākumus vēlētos organizēt un, kā jaunieši ar savām idejām un 
darbiem varētu sevi pierādīt pieaugušo acīs un darboties sabiedrības labā. Foruma laikā 
tika uzņemti 19 jauni biedri, kas izteica vēlmi darboties jauniešu centra labā. Uzreiz pēc 
foruma tika izveidota draugiem.lv domubiedru grupa, kurai šobrīd seko vairāk kā 100 
jaunieši. 


