
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008209955
Nosaukums MINI SD BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2020

1. Organizācijas darbības mērķis
Veicināt sabiedrības locekļu integrāciju sociālās vides uzlabošanā, kā arī veicināt
sociālekonomisko attīstību Skrundas novadā. Iedzīvotāju sociālo prasmju veicināšana un dzīves
kvalitātes uzlabošana, Mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšana. Vietējās ekonomiskās
izaugsmes un nodarbinātības veicināšana, sociālās atstumtības riska mazināšana, personas ar
invaliditāti integrācija. Sadarbība ar vietējiem un ārvalstu partneriem, lai veicinātu resursu
piesaisti un sadali, uzlabojot Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti kā arī veicināt
iedzīvotāju iniciatīvu realizācijas. Veselīga dzīvesveida veicināšana Skrundas novadā.
Veicināt mazaizsargāto iedzīvotāju apzinātus lēmumu pieņemšanas procesus, sekmējot prasmi
uzņemties atbildību. Organizēt un iesaistīties labdarības pasākumos kā arī popularizēt brīvprātīgo
darbu, iesaistīties projektu konkursos, uzlabot biedrības materiāli tehnisko bāzi, lai nodrošinātu
sociālās palīdzības Sniegšanu Skrundas novadā.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
1 - Labdarība
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
2 - Nepilnās ģimenes
3 - Cilvēki ar invaliditāti
7 - Ilgstošie bezdarbnieki
16 - No vardarbības cietušās personas
13 - Personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu
atkarības problēmām un viņu ģimenes
1 - Ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Raiņa iela 16, Skrunda, Kuldīgas nov., LV-3326
kontaktadrese Raiņa iela 16, Skrunda, Kuldīgas nov., LV-3326
tālruņa numurs 26667415
e-pasta adrese minisd@inbox.lv
mājaslapa www.skrundasnovads.lv

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.Skrundas novada p/a „Sociālais dienests’-par papildpasākumu organizēšanu SIF
projektam „Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām” nodarbību vadīšana trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm.
2.Sabiedrības integrācijas fonds “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu
nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”
pakalpojuma nodrošināšanai- individuālās konsultācijas, apmācības un grupu
nodarbības personām ar invaliditāti, no vardarbības cietušām personām, cittautiešiem un
pirmspensijas vecuma ilgstošajiem bezdarbniekiem.
4.Borisa un Ināras Teterevu fonds, trūcīgu un daudzbērnu ģimeņu atbalstam un izglītošanai.
izglītošanai

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Tiek nodrošināta Zupas virtuves darbība Skrundā, kuru apmeklē ap 45 iedzīvotāju, saņemot silto
ēdienu trīs reizes nedēļā bez maksas. Tiek ierīkots un apkops Zupas virtuves dārzs un apstādīti
mazdārziņi 10 ģimenēm 32 personām Tiek novadītas konsultācijas un specializētās darbnīcas
personām ar invaliditāti un atkarīgām personām 46 personām.
SIF“Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un
diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām” ietvaros tiek sniegts Motivācijas

1/2



III. Turpmākās darbības plāns 

programmas pakalpojums 60 novada iedzīvotājiem no 4 diskriminācijai pakļautām mērķgrupām
un 60 personām no Kuldīgas Alsungas un Ventspils novada.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 4
7.2 iesaistīto personu skaits 15
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 197

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
lgstoša veiksmīga sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, Sabiedrības Integrācijas fondu
un vietējo pašvaldību un tās iestādēm

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
COVID-19 ierobežojumi

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Sabiedrības integrācijas fonds “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu
nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”
pakalpojuma nodrošināšanai- individuālās konsultācijas, apmācības un grupu nodarbības
personām ar invaliditāti, no vardarbības cietušām personām, cittautiešiem un pirmspensijas
vecuma
ilgstošajiem bezdarbniekiem visā Kurzemes reģionā līdz 2022. gada augustam.
2.Borisa un Ināras Teterevu fonds-trūcīgu un daudzbērnu ģimeņu atbalstam un izglītošanai.
Skrundas novadā līdz 2021. gada 31. oktobrim
3. Skrundas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" sadarbība projektā "Atbalsta
fonds vistrūcīgākajām personām" papildpasākumu organizēšana Skrundas novadā  līdz
2024.gadam
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Šos projektu plānojam turpināt 2021. gadā.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Borisa un Ināras Teterevu fonds programma PATS SAVAM SAIMES GALDAM
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
"Skrundas novada seniori mācās". Senioru apmācības 4 tematiskos ciklos 2021. gadā visā
Skrundas novada teritorijā

Vadītājs Anda Vītola
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