
SVEICIENI  

KARSTAJĀ VASARĀ! 

Ar cerību, ka karstums nav visus nomocījis, 

pie jums nāk jūlija E-Avīzes numurs. 

Vispirms gribu sākt ar aicinājumu jūs atsūtīt 

savus viedokļus un atsauksmes par E-Avīzi, 

komentārus, tēmas, par kurām jūs vēlētos 

lasīt. Nebaidieties kritizēt un uzslavēt! Jūsu 

viedoklis mums patiešām būtu ļoti 

nepieciešams, lai E-Avīzi pilnveidotu. 

Šajā numurā mums iesaistās NVO jomas 

profesionāļi, skarot nopietnus un izglītojošus 

tematus. Aicinu visus izlasīt Daigas Zaķes 

rakstu par NVO lomu pilsoniskas sabiedrības 

veidošanā, jo neapšaubāmi, jebkurai 

organizācijai ir jāattīstās. Šoreiz plašāks 

ieskats par to sadarbību ar pašvaldībām - 

ciktāl tā ir ir tikai NVO griba vai tomēr likumā 

regulēta arī pašvaldību atbildība par šo 

jautājumu un NVO var būt ne tikai lūdzēja, 

bet arī sadarbības prasītāja lomā? 

Praktiskā NVO darbība ir pierādījusi, ka ne 

visu var ar likumu saregulēt un ļoti daudz kas 

ir atkarīgs no pašvaldības vadītāju izpratnes 

par NVO darbību un vēlmes sadarboties, 

nebaidīties uzticēties un uzticēt organizācijām 

nopietnus pasākumus, kā arī ņemt vērā 

viedokļus. Jēkabpils noteikti nav priekšgalā, 

bet nav arī atpalikusi. Lēnām, bet noteikti, arī 

mūsu NVO iegūs autoritāti un viedokļu līdera 

lomu dažādu ar pašvaldību saistītu lēmumu 

pieņemšanā. 

Lai saudzīga turpmākā karstā vasara! 

Liāna Pudule – Indāne 

E-Avīzes redaktore  

2014. gada jūlijs 
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VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 

GŪST PIEREDZI, APMEKLĒJOT ZEMGALES UN KURZEMES 

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS  

Jēkabpils NVO resursu centrs, īstenojot 

Jēkabpils pašvaldības finansēto projektu 

„Jēkabpils NVO saliedēšanas pasākumi - 

2014” 2014.gada 21.augustā no 16.00-

18.00 Dambja ielā 10., Jēkabpilī 

(Biedrības Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” 

telpās) AICINA uz fokusgrupas diskusiju 

„Kādas iespējas un resursus Jēkabpils 

iedzīvotājiem piedāvā NVO?” Jēkabpils 

NVO resursu centra biedrorganizāciju 

pārstāvjus. 

Jēkabpils NVO resursu centrs aicina 

biedrorganizācijas būt aktīvām, piedalīties 

projekta aktivitātēs un iezīmēt arī savu 

biedrību vaibstus pilsētas NVO resursu kartē. 

Diskusiju vadīs Inita Zarkeviča – biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes 

locekle, Jēkabpils resursu centra biedror-

ganizācijas Biedrības KPK „Tilts” vadītāja 

(tālrunis informācijai :27040603). 

Projektu „Jēkabpils NVO saliedēšanas 

pasākumi - 2014.” finansē Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība, līdzfinansē “Jēkabpils NVO 

resursu centrs”.  

Biedrība KPK “Tilts” ir “Jēkabpils NVO 

resursu centra” biedrorganizācija. 

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” ar mērķi iepazīt citu Zemgales 

un Kurzemes NVO darbību 24. un 25. 

jūlijā organizēja pieredzes apmaiņas 

braucienu uz Tukumu un Liepāju. 

Braucienā piedalījās astoņi NVO aktīvisti – 

no Jēkabpils NVO centra, Jēkabpils invalīdu 

biedrības, Jēkabpils ukraiņu biedrības 

„Javir”, biedrības „Holista”, Vides un tūrisma 

attīstības kluba „Sēlija” un pensionāru 

apvienības „Sasaiste”.  

Šajā E-avīzes izlaidumā – apskats par pirmās 

dienas maršrutā ietilpstošo Skrīveru 

bioloģisko saimniecību “Ragāres” un 

biedrības "GAiN Latvija" Ogres klientu 

apkalpošanas centru.  

Pieturas punkts Skrīveru bioloģiskajā 

saimniecībā “Ragāres” pieredzes 

apmaiņas braucienā tika iekļauts kā piemērs 

labas idejas pārtapšanai saimnieciski 

izdevīgā darbībā. Saimniecība „Ragāres” ir 

specializējusies dažādu garšaugu un 

ārstniecības augu audzēšanā. Tās īpašnieks 

Jānis Vaivars ir izcils ārstniecības augu 

pazinējs un par katru no vairāk nekā 100 

veidiem šo augu var stāstīt daudz – pret ko, 

cik daudz lietot, kādos savienojumos 

panākams lielāks ārstnieciskais efekts, un, no 

kā būtu jāuzmanās, lai to lietošana 

nepastiprinātu kādu slēptu kaiti. Lasīt vairāk 
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Aktivitāte Nr. 14.1. 

Šis konkursa nolikums nosaka kārtību, kādā 

biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” 

organizē iedzīvotāju iniciatīvu konkursu 

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” ietvaros.  

Konkursa mērķis: veicināt iedzīvotāju 

iniciatīvas savas pilsētas/pagasta/novada 

dzīves uzlabošanā, iesaistot plašāku 

sabiedrības loku, aktivizējot līdzcilvēku 

interesi par iespējām sadarboties, piedalīties 

savu interešu aizstāvībā un demokrātijas 

stiprināšanā, izteikt savu viedokli un 

iesaistīties tā aizstāvībā.  

 

Konkursa īstenošanas gaita 

1. Konkurss tiek izsludināts no 2014.gada 

4.augusta līdz 12.septembrim. 

2. Konkursa darbības teritorija tiek 

noteikta Vidusdaugavas reģionā, ar to 

saprotot Jēkabpils pilsētu, Krustpils, 

Salas, Jēkabpils un Pļaviņu novadus. 

3. Pieteiktās iedzīvotāju iniciatīvas jāparedz 

realizēšanai tikai minētajā Vidusdauga-

vas teritorijā. 

Konkursa pieteikuma iesniegšana 

1. Konkursa laikā katram iedzīvotājam ir 

tiesības pieteikt ne vairāk kā divas 

iniciatīvas konkursa mērķa sasniegšanai 

vides, kultūras vai mākslas jomās. 

2. Konkursam ir IDEJU formāts – uz 

vienas A4 fomāta lapas brīvā formā 

izklāstīta ideja, kuru realizējot varētu tikt 

veicināta konkursa mērķa sasniegšana. 

3. Pieteikumā jānorāda pieteicēja vārds, 

uzvārds un kontakti tālruņa numura un e

-pasta veidā, kā arī vieta, kurā paredzēta 

aktivitātes realizēšana. 

4. Pieteikumus var iesniegt elektroniski 

www.nvoresursi@inbox.lv, personīgi 

Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, LV-5201 vai 

pa pastu uz norādīto adresi (pasta 

zīmogs). 

Konkursa finansējums un norise 

1. Vienas idejas finansēšana jāplāno EUR 

400 robežās, bet detalizēta tāme NAV 

jāiesniedz. 

2. Iesniegtās idejas līdz 30.septembrim 

izvērtēs darba grupa astoņu cilvēku 

sastāvā: pieci no biedrības Jēkabpils 

NVO resursu centrs valdes un trīs no 

projekta realizētājiem. 

3. Ideju konkursā tiks noteikts viens 

uzvarētājs, ar kuru darba grupas vadītājs 

sazināsies personiski, lai turpmāk 

sadarbotos idejas realizēšanā. 

4. Ideju konkursa uzvarētājs tiks paziņots 

publiski, pārējie dalībnieki tiks 

informēti, izmantojot viņu norādītos 

kontaktus. 

5. Ideju konkursa uzvarētājs tiek apbalvots, 

balvā saņemot divas biļetes uz opereti 

„Klīvija” š.g. 4.oktobrī. 

6. Ideju konkursa uzvarētājs veic turpmāku 

sadarbību ar biedrību idejas ieviešanā 

vismaz līdz š.g.30.decembrim. 

7. Konkursā pieteiktās idejas biedrība ir 

tiesīga izmantot savā turpmākajā 

darbībā, sadarbojoties ar idejas pietei-

cēju un to publiski norādot, ja autors to 

vēlas. Par to tiek noslēgta atsevišķa 

vienošanās. 

Biedrības Jēkabpils NVO resursu centrs 

Valdes priekšsēdētāja A.Pleiko 

 

2014.GADA  

IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVU 

KONKURSA NOLIKUMS 
EEZ finanšu instrumenta programmas "NVO fonds" 

PROJEKTA "VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO DARBĪBAS ATBALSTS" 
Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/159/1/Z/024/2014 

http://www.nvoresursi@inbox.lv/
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NVO  LOMA  UN  IESPĒJAS  PILSONISKAS  SABIEDRĪBAS  VEIDOŠANĀ:  

SADARBĪBA  AR  PAŠVALDĪBĀM  UN  VALSTS  INSTITŪCIJĀM  

Rubrikas tematiskais loks: 

 Vai normatīvie akti regulē 

NVO un pašvaldību 

sadarbību? 

 Atbildīgs pilsonis. Interešu 

grupas. Pilsoniska sabiedrība. 

Demokrātija. 

 Ko var darīt NVO un ko 

‘parastajam’ iedzīvotājam dod 

iesaistīšanās NVO?  

 Kā NVO var iesaistīties 

lēmumu pieņemšanas 

procesos? 

 Kādi ir pilsoniskas līdzdalības 

līmeņi un kas ir līdzdalības 

demokrātija?  

Informāciju sagatavos,  

kā arī sniegs savus 

komentārus: Daiga Zaķe 

D.Zaķe ir biedrības Izglītības 

iniciatīvu centrs (IIC) direk-

tore, pedagoģisko zinātņu 

doktore.  Profesionālās 

darbības darba lauks ir 

izglītība, integrācija un 

pilsoniska sabiedrība. Neval-

stiskajā sektorā strādā 

vairāk, kā 10 gadus, kur iegūta plaša pieredze 

dažādu projektu vadīšanā Latvijas un starptautiskā 

līmenī.  

D.Zaķes vadītā biedrība darbojas kopš 2001. gada, 

IIC ir arī viens no Latvijas NVO tīklorganizāciju – 

Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPa) un Latvijas 

Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) – 

dibinātājiem. 2013. gadā IIC 

nodibināja arī Mazākumtau-

tību NVO koalīciju. IIC ir re-

gulāra sadarbības pieredze 

a r  da ud zā m L a tvij a s 

pašvaldībām – Jēkabpils, 

V a l m i e r a s ,  J e l g a v a s , 

Daugavpils, Jūrmalas, Talsu, 

Cēsu u.c.   

D.Zaķei ir plašs redzējums 

par pilsoniskas veidošanās 

un attīstības procesiem, ko apliecina arī viņas 

aktīva sabiedriskā darbība: eksperte Sabiedrības 

integrācijas fondā un Kultūras ministrijas Latvijas 

Romu integrācijas politikas īstenošanas padomē, 

darbošanās biedrības „Vecāki izglītības atbalstam” 

padomē, Baltic & Black See Circle Consortium tīklā 

u.c. 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA PAŠVALDĪBU UN VALSTS PĀRVALDĒ: VAI TO REGULĒ LIKUMS?  

Pamatdokuments, kas regulē 

Latvijas valsts un pašvaldību 

sadarbības mehānismu ar 

sabiedrību, ir Valsts pārval-

des iekārtas likums.  

Šī likuma mērķis ir nodrošināt 

demokrātisku, efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts 

pārvaldi. 

 

 

Likuma VI nodaļā ir noteikts, ka 

pašvaldībai  savā darbībā 

jāiesaista sabiedrības pārstāvji. 

Sabiedrības pārstāvji var būt:  

 formālas sabiedriskas orga-

nizācijas (piemēram, bied-

rības, nodibinājumi, arod-

biedrības),  

 cita veida organizētas grupas (piemēram, koalīcijas),  

 atsevišķas kompetentas personas (piemēram, kādas jomas 

eksperts).  

Likums nosaka, ka par sabiedrības iesaistīšanu un sadarbības veidiem 

ir atbildīgs pašvaldības vadītājs. 

 

Likumā ir noteikts, ka valsts institūcijas un pašvaldības drīkst arī 

atsevišķus pārvaldes uzdevumus deleģēt nevalstiskajām organizācijām 

- tas nozīmē, ka NVO var sniegt konkrētus pakalpojumus, 

pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu.  

 

Protams, ir nosacījumi, kas 

jāņem vērā, izvēloties 

organizāciju, kurai deleģēt 

pašvaldības uzdevumus: 

jāņem vērā tās pieredze, 

rep u tā cija ,  p ie e jamie 

resursi, esošā personāla 

kvalifikācija, kā arī citi 

kritēriji.  

 

 

Tieši nevalstisko organizāciju kapacitāte un profesionālās 

spējas veikt konkrētus pašvaldības uzticētus uzdevumus, 

manuprāt, ir galvenais klupšanas akmens, kāpēc šodien 

pašvaldības ir gatavas uzticēt nevalstiskajām organizācijām 

pārsvarā tik zupas virtuves organizēšanu. Bet ir, protams, 

arī labie piemēri.  

Lasīt vairāk 

Valsts un pašvaldības 

pārvaldei jābūt 

demokrātiskai un  

sabiedrībai pieejamai. 

Sabiedrības vēlme līdzdarboties valsts un pašvaldību pārvaldē ir pašsaprotama iezīme. To raksturo vēlme iegūt 

pēc iespējas vairāk informācijas par plānotajiem lēmumiem.  

Cilvēkiem tas ir svarīgi, pirmkārt, lai kopīgotu izpratni par plānotajiem lēmumiem un, otrkārt, lai prasītu pēc 

iespējas zemākas izmaksas sabiedrības grupu labklājībai.  

Progresīvām nevalstiskajām organizācijām svarīgi ir arī, ka tiek konsolidētas (savienotas) zināšanas un prasmes, 

kas piemīt valsts sektoram un biedrību iniciatīvām. 

Pašvaldībām savā 

darbībā jāiesaista 

sabiedrības pārstāvji. 

Par to ir atbildīgs 

pašvaldības vadītājs 

Pašvaldība, deleģējot 

uzdevumus NVO, izvērtē 

organizācijas personāla 

kvalifikāciju, resursus, 

pieredzi un reputāciju.  

http://jekabpilsnvo.lv/?p=3260


A.Pleiko, projekta „Vidusdaugavas reģiona 

NVO darbības atbalsts” koordinators 

sadarbībai ar Jēkabpils pašvaldību 

Jūlijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 

notikušas divas domes un trīs finanšu 

komitejas sēdes. Starp pieņemtajiem 

lēmumiem izvēlējos papētīt Attīstības un 

tautsaimniecības komitejā 10.jūlijā kā vienīgo 

skatīto jautājumu, kas formāli paredz 

pašva ldī bas līdzdalī bu reģionālā 

atkritumu apsaimniekošanas plāna 

izstrādē.  

Jau sēdes laikā neatbildēti palika vairāki ar 

atkritumu apsaimniekošanu pilsētā saistīti 

deputātu uzdotie jautājumi. Lai neveidotos 

līdzīga situācija, kad jēkabpilieši pēkšņi 

atjēdzās, ka par atkritumu apsaimniekošanu 

jāmaksā neadekvātas summas (tika mainīta 

atkritumu apsaimniekošanas samaksas 

kārtība, tagad to aprēķina kā konstantu 

summu no dzīvokļa, neņemot vērā, cik tajā 

dzīvo cilvēku), būtu svarīgi sekot 

pašvaldības darbībām šī plāna izstrādē, jo tiek 

plānota mūsu visu nākotne – tas, kādā vidē 

dzīvosim.  

Uzdevu vairākus jautājumus Attīstības un 

tautasaimniecības komitejas vadītājam 

deputātam Kasparam Skruzmanam, kas 

saistīti ar neapmierinošu daudzdzīvokļu māju 

atkritumu laukumu izskatu un kārtību tajos. 

Kas par to atbild? Vai izlauzīts apžogojums, 

atkritumu čupas tieši uz zemes un šķirošanai 

paredzēto konteineru trūkums ir normāla 

situācija, pie kā jāpierod?  

K.Skruzmana atbildes citēju tieši:  

„Šī gada pilsētas budžetā nav paredzēti 

līdzekļi atsevišķu atkitumu šķirošanas 

laukumu izbūvei. Tas ir paredzēts iepirkuma 

konkursā, kurš pašlaik ir izvērtēšanas 

procesā. Pretendentam, kuram tiks piešķirtas 

atkritumu apsaimniekošanas tiesības 

Jēkabpils pilsētā, būs jāuzbūvē attiecīgi 

atkritumu šķirošanas laukumi, saskaņā ar 

iepirkuma nolikuma prasībām. Patreiz 

pilsētas iedzīvotāji šķirotos atkritumus bez 

maksas var nodot abos pilsētas krastos 

Zemgales ielā 24 un Raiņa ielā 63. Šķiroto 

atkritumu laukumi atrodas arī vairākos 

pilsētas mikrorajonos.” 

Pilsētas mājaslapā tiešām ir atrodams, ka 

konkurss par atkritumu apsaimniekošanu 

ticis izsludināts, turklāt atkārtoti (iepirkums 

Nr.JPP 2013/66), jau kopš februāra, pašlaik 

t i e k  v ē r t ē t s  ( p i e e j a m s  h t t p : / /

www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-

pazinojumi/iepirkumi/sadzives-atkritumu-

apsaimniekosana-jekabpils-pilseta ).  

Pētot iepirkuma tehnisko specifikāciju, tās 

uzdevumos un prasībās pakalpojumu 

sniedzējiem 13.un 14.punkti paredz  

„sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību 

veikt jaunu šķiroto atkritumu punktu un 

laukumu ierīkošanu un nodrošināt šķiroto 

atkritumu izvešanu no tiem”  

un  

“6 (sešu) mēnešu laikā pēc sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas līguma parakstīšanas ar 

Jēkabpils pilsētas pašvaldību Izveidot katrā 

Daugavas krastā vismaz vienu slēgtu, 

apgaismotu šķiroto atkritumu pieņemšanas 

punktu, kas strādā 7 dienas nedēļā (darba 

laiks vismaz 7.00-10.00 un 15.00 – 19.00) un 

nodrošina šķiroto atkritumu (stikls, plastmasa 

(t.sk. plastmasas kanniņas), PET pudeles, 

plēves, sadzīves tehnika, mēbeles, drēbes, 

metāls un citi sadzīves atkritumi, kas nesatur 

organiskas vielas) bezmaksas  pieņemšanu no 

fiziskām un juridiskām personām. Laukuma 

izmēru, vietu un segumu Pretendents izvēlas 

atbilstoši paša izmantotajiem atkritumu 

šķirošanas procesiem.”  

Kā darbības sasniedzamais rezultāts paredzēts 

“tiek apmierinātas sanitārās, ekoloģiskās un 

ainavai izvirzāmās prasības”. 

Pagaidām pāragri spriest, kas būs konkursa 

uzvarētājs, lai gan līdz šim jau ļoti ilgus gadus 

tas tradicionāli bijis SIA „Jēkabpils 

pakalpojumi”, kam nu mainījies valdes 

priekšsēdētājs (Jānis Hauka). Vai tas nesīs 

rūpīgāku attieksmi pret atkritumu 

apsaimniekošanas jautājumiem pilsētā, 

uzņēmumam esot vienīgajam, kas ar šo 

darbības veidu Jēkabpilī ir tiesīgs 

nodarboties? Līdz šim krasas izmaiņas, kas 

vēstītu par mūsdienīgāku pieeju, tai skaitā 

tādai mūsdienīgai parādībai kā šķirošanas 

ieradumu popularizēšana un atbalstīšana, nav 

vērojamas. Uzņēmuma mājaslapā pie tā 

darbības raksturojuma skaitļos pat nav 

pieminēts, cik tonnas sadzīves atkritumu nav 

nonākuši izgāztuvē aprakšanai, bet nodoti 

reciklēšanai (http://jekabpils-pakalpojumi.lv/

lv/darbiibas-veidi-12344 ).  

Kā veidot modernu un domājošu Jēkabpili? – 

ceru, ka šo jautājumu savas pilsētas patrioti 

uzdod sev joprojām. Vēlme sekot, kā un cik 

moderni pilsēta plānos apsaimniekot visu 

mūsu atkritumu radīto slodzi uz vidi, ir viens 

no veidiem, kā būt gan pilsoniski aktīvam, gan 

mūsdienīgam. Tādu pilsētnieku atbildība 

nebeidzas ar laikā nomaksātu atkritumu 

apsaimniekošanas rēķinu, tā liek uzdot 

daudzus un arī ne uzreiz atbildamus, neērtus 

jautājumus. 

Gala lēmums, ko Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības deputāti pieņēma 24.jūlija 

domes sēdē:  

1. Piedalīties Vidusdaugavas reģionālā atkrit-

umu apsaimniekošanas plāna 2014. -

2020.gadam izstrādē, sadarbojoties ar atkri-

tumu apsaimniekošanas reģionā ietilpsto-

šajām pašvaldībām.  

2. SIA „Vidusdaugavas SPAAO” organizēt 

reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna 

2014. - 2020.gadam izstrādes uzsākšanu un 

par plāna izstrādes procesu reizi mēnesī 

informēt Jēkabpils pilsētas pašvaldību un 

Attīstības un tautsaimniecības komiteju. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības izpilddirektoram. 

Lasīt vairāk 

JŪLIJĀ  JĒKABPILS  PILSĒTAS  PAŠVALDĪBĀ 

aizņemas ceļu remontdarbiem, finansē spīdmintona turnīru, pagarina 

patapinājuma līgumu Sarkanajam Krustam, finansē operetes izrādi un 

plāno piedalīties atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē 

Pie apšaubāmas vides kvalitātes atkritumu šķirošanas laukumā Nameja ielā VISPĀR nav 

pieejami visu veidu šķirošanas konteineru - šeit konkrēti nav papīram.  
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VELTI SEV VIENU „DIENU ATELPAI”!  

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” biedrorganizācija – biedrība 

kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” 16. 

augustā piedāvā praktisko semināru – 

„Diena atelpai”. 

KPK „Tilts” vadītāja Inita Zarkeviča informē, 

ka seminārā būs iespēja iepazīt veidus, kā 

izrādīt rūpes un mīlestību pašam pret sevi – 

uzlabot veselību un pašsajūtu, regulēt 

ķermeņa svaru, relaksēt ķermeni un prātu, kā 

arī atbrīvoties no stresa un spriedzes. 

„Šo semināru var nosaukt par savdabīgu 

randiņu ar SEVI. „Dienā atelpai” klātienē 

varēs apgūt dažādus sevis pasargāšanas 

paņēmienus, tai skaitā – kā veidot pašaprūpes 

buferzonu, no kuras „atleks” visi kreņķi, stresi 

un negatīvās emocijas; uzzināt par Zaļo 

kokteiļu nozīmi veselībā un iemācīties tos 

gatavot; apgūt vingrinājumus Apzinātības 

treniņam ikdienā un iemācīties A. Streļņi-

kovas radītās veselības atgūšanas elpošanas 

metodes vingrinājumus. Seminārs notiks 

Jēkabpils tuvumā (precīzu norises vietu 

paziņosim interesentiem pēc reģistrācija), 

brīvā dabā, ar iespēju lietus gadījumā 

patverties telpās. Norises laiks – 16. augusts 

no 11.00 līdz 17.00. Nepieciešams ērts, brīvs 

apģērbs un apavi ar zemu papēdi. Līdzi 

jāpaņem pleds vai vingrošanas paklājiņš un 

neliels dvielītis. Viss pārējais tiks 

nodrošināts,” papildina I. Zarkeviča. 

Semināra nodarbības vadīs: Laila 

Malceniece – Mag.psych., skolas un 

ģimenes psihologs, Inita Zarkeviča – Mag. 

psych, sistēmiskais ģimenes psihoterapeits 

apmācībā un Ruta Silapētere – Mag. SW, 

sociālais darbinieks un sociālais pedagogs. 

Ierobežotā vietu skaita dēļ dalība seminārā 

jāpiesaka iepriekš: – pa tālruni 26351750 

(Laila), 27040603 (Inita) vai – elektroniski, 

rakstot uz e-pastu lmalceniece@gmail.com.  

Dalības maksa: 25 EUR. 

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente 

Jēkabpils NVO resursu centrs piedalījās pašvaldības 

izsludinātajā konkursā – „Jēkabpils NVO saliedēšanas pasākumi –

2014. ” 

Biedrība iesniedza projekta pieteikumu un ir ieguvusi 

finansējumu, savu ideju un mērķu realizēšanai sabiedrības labā.  

Projekta mērķis: veidot tādus Jēkabpils biedrības saliedējošus 

pasākumus, kas varētu kļūt tradicionāli un kam būtu tendences 

pozitīvi prezentēt gan Jēkabpils NVO resursu centru kā 

biedrību apvienību, gan Jēkabpili kā Zemgales otro lielāko pilsētu.  

Aktivitātes:  

1. Fokusgrupas diskusija. 

2. NVO ideju tirgus Jēkabpils NVO resursu centrs 

aplikācijas izveidei.  

3. Reprezentācijas izdevuma „NVO Jēkabpilī” izdošana, pēc 

„Jauniešu klubs „13.pirmdiena”” projekta „Jēkabpils NVO 

jauniešu acīm!” rezultātu apkopojuma.  

Projektu realizējot biedrības iegūs: 

1. Tiks izveidota NVO resursu karte; 

2. Jēkabpilieši vairāk uzzinās par biedrību un nodibinājumu 

aktivitātēm; 

3. Apzināsies Jēkabpils NVO attīstības iespējas; 

4. Izveidos informatīvi reprezentācijas materiālu par Jēkabpils 

biedrībām un nodibinājumiem (nevalstiskās organizācijas), to 

piedāvātajām iespējām utt. 

5. Iegūtas starppaaudžu sadarbības prasmes.  

Jēkabpils NVO resursu centrs aicina Jēkabpils iedzīvotājus būt 

aktīviem, piedalīties biedrības projekta aktivitātēs. 

Sintija Klūga,  

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Sociālo mediju speciālists  

JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS ĪSTENO  

JĒKABPILS PAŠVALDĪBAI IESNIEGTO PROJEKTU 
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KONSULTĒJAM  LIETVEDĪBĀ 

Dokumentu grupas, kas ietilpst pārvaldes 

dokumentu sistēmā: 

 organizatoriskie dokumenti, kas nosaka 

biedrības statusu vai pasākumu norises 

kārtību, tie ir statūti, dibināšanas līgums, 

nolikums, reglaments, instrukcijas,  

 rīkojuma dokumenti – rīkojumi, lēmumi, 

norādījumi,  

 personāla dokumenti – darba līgumi, 

rīkojumi par personālu, atvaļinājuma 
grafiki, amata apraksti, 

 sarakstes dokumenti – vēstules, e-pasta 

vēstules, 

 faktus fiksējoši dokumenti – protokoli, akti, 

izziņas, pārskati. 

Pārvaldes dokumentiem ir šādas sastāvdaļas: 

teksts, rekvizīti un dienesta atzīmes. 

Lai dokuments iegūtu juridisko spēku un būtu 

saistošs citām personām, tajā jābūt sekojošiem 

rekvizītiem: biedrības nosaukums, datums, 

dokumenta izstrādāšanas vietas nosaukums, 

paraksts. 

PĀRVALDES DOKUMENTI 

Dokumenta atvasinājums ir dokuments, kas 

pilnībā vai daļēji atveido dokumenta oriģinālu.  

Atvasinājumu izstrādā noraksta, izraksta vai 

kopijas veidā.  

Dokumenta noraksts 

Dokumenta norakstu izstrādā pilnībā pārrakstot 

dokumenta oriģināla informāciju vai aizpildot 

īpašu noraksta veidlapu. Noraksta pirmās lapas 

augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem raksta 

vārdu NORAKSTS. Norakstā pārraksta visu 

oriģināla pamatinformāciju tādā secībā kā 

oriģinālā, nelabojot oriģinālā pieļautās kļūdas. 

Vietā, kur oriģinālā ir personiskais paraksts un 

zīmoga nospiedums, raksta vārdu (personiskais 

paraksts) un (zīmogs), liekot to iekavās. 

Dokumenta izraksts 

Dokumenta izrakstu izstrādā, pārrakstot doku-

menta oriģināla teksta daļu, kas satur nepie-

ciešamo informāciju, vai aizpildot īpašo izraksta 

veidlapu. Izraksts ir informācijas sniegšana 

3.personai par konkrētu jautājumu. Dokumenta 

izrakstā pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar liela-

jiem burtiem raksta vārdu IZRAKSTS. 

Dokumenta kopija 

Dokumenta kopiju izstrādā, nokopējot vai citādā 

tehniskā veidā iegūstot oriģināla faksimilattēlu ar 

visām oriģināla dokumenta grafiskajām un citām 

īpatnībām. Kopijas pirmās lapas augšējā stūrī ar 

lielajiem burtiem rakta KOPIJA.  

Atvasinājumu noformēšana 

Jebkurš atvasinātaiss dokuments neatkarīgi no 

izgatavošanas paņēmiena iegūst juridisku spēku 

tikai tad, kad tā pareizība ir apliecināta.Visi 

dokumentu atvasinājumi jāapliecina ar uzrakstu 

NORAKSTS PAREIZS, IZRAKSTS PAREIZS, KO-

PIJA PAREIZA, dokumenta atvasinājuma aplie-

cinātāja amatu (ar pilnu biedrības nosaukumu), 

personisko parakstu, un tā atšifrējumu, aplieci-

nājuma vietas nosaukumu, datumu. Dokumenta 

atvasinājuma apliecinājumu izvieto dokumenta 

beigās uzreiz aiz apliecināmā dokumenta pēdējā 

rekvizīta. Ja dokumenta atvasinājums uz vairā-

kām lapām, tad visas dokumenta atvasinājuma 

lapas apliecina KOPĀ. Lapas sanumurē un caur-

šuj ar diegu vai caurauklo ar auklu, diega vai auk-

las galus sasien mezglā, mezglu ar papīra uzlīmi 

pielīmē dokumenta atvasinājuma pēdējai lapai 

tās otrajā pusē neaprakstītajā daļā, uz papīra 

uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts diegs/aukla, 

izvieto apliecinājuma uzrakstu: Sanumurētas un 

cauršūtas 7 (septiņas) lapas, Biedrības „Saulīte” 

valdes priekšsēdētājs (paraksts) Jānis Ozoliņš, 

Jēkabpilī 2014.gada 15.jūlijā. Šo apliecinājuma 

tekstu vai parakstu izvieto tā, lai tas vienlaikus 

atrastos gan uz dokumenta atvasinājuma pēdējās 

lapas, gan uz papīra uzlīmes. 

Nākamajā rubrikā lasiet par pārvaldes doku-

mentu izstrādāšanas tehniskajām prasībām. 

Sīkāku informāciju par šiem un citiem ar liet-

vedību saistītiem jautājumiem var saņemt, rak-

stot uz e-pastu: ritma1909@inbox.lv vai zvanot 

pa tālruni 26334547. 

Ritma Komarova, 

biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” 

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” lietvedības konsultante 

DOKUMENTA ATVASINĀJUMS 

Biedrībā Vides un tūrisma attīstības klubs 

"Sēlija" 27.jūlijā noslēdzās projekts "Dabas 

darbnīcas Jaunsēlpils 2014' kur 6 bijušā 

Jēkabpils rajona novadu bērni un jaunieši 9 

dienas darbojās vides izglītībā. Pārgājieni, 

ekskursijas un darbnīcas mijās ar peldēšanos 

un sporta aktivitātēm. Projektu finansēja 

Latvijas Vides aizsardzības fonds un 

līdzfinansēja Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 

Krustpils un Jēkabpils novadu pašvaldības. 

Daļu līdzfinasējuma nodrošināja pati biedrība 

no saviem ienākumiem. Mums ir patiess 

prieks, ka mūs atbalstīja Jēkabpils Sporta 

skola piešķirot transportu nokļūšani uz 

nometnes vietu, kur nav satiksmes autobusu. 

Domājot par bērnu drošību, organizējām velo 

apmācības kursus nometnes dalībniekiem. 18 

jaunieši ieguva velosipēdistu tiesības, 

pārējiem tādas jau bija. 

Izsakām pateicību visiem atbalstītājiem - 

Jēkabpils Sporta skolai, SIA "Aidins", SIA 

"Jēkabpils drukātava" u.c. Paldies Jēkabpils 

Nodarbinātības valsts aģentūrai, jo projekta 

ietvaros pie mums strādā jaunieši - pedagoga 

palīgi Sindija, Airisa un Laura. 

Zinoši eksperti Pār-

sla Stirna, Aigars 

Pērkons, Daina Eglī-

te u.c. mācīja bēr-

niem un jauniešiem 

izprast, iemīlēt un 

atbildīgi izturēties 

pret dabu, lai tā mūs 

priecētu mūžīgi. 

Mūsu devums videi 

ir sakārtotā Baltiņu 

ezera peldvieta, put-

nu būrīši kokos 

nākamā gada dzie-

dātājputniem, at-

kritumu šķirošanas skola u.c. 

Rasma Draška 

Vides un tūrisma attīstības Klubs 

"SĒLIJA" valdes locekle 

Tālr.27759808 

 

“SĒLIJA” NOSLĒDZ PROJEKTU 
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NOTIEK IV BĒRNU UN JAUNIEŠU INVALĪDU SPORTA SVĒTKI 

27. jūlijā Jēkabpils stadionā uz IV 

bērnu un jauniešu invalīdu Sporta 

svētkiem aicināja Jēkabpils biedrība 

„Cerību sala”.  

Sporta svētki bērniem un jauniešiem ar 

īpašām vajadzībām ir kļuvuši par tradicionālu 

pasākumu un šogad notika jau ceturto reizi. 

Sportiskajās aktivitātēs – 19 dažādās 

disciplīnās – boulingā, līšanā caur tuneli, 

zābaka mešanā un citās, iesaistījās arī bērnu 

un jauniešu mammas, tēti, brāļi, māsas, citi 

radinieki, atbalstītāji, draugi un daudzi 

interesenti – kopskaitā krietni pāri simtam ne 

tikai no Jēkabpils pilsētas, bet arī no 

Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes 

novadiem. Kā uzsvēra bērnu un jauniešu 

invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Aija 

Kvēpiņa, tad šis ir svarīgs notikums gan 

pašiem svētku dalībniekiem, gan cilvēkiem, 

kas ikdienā ir kopā ar viņiem. Pozitīvās 

emocijas un citu vienaudžu klātbūtne dod 

drošības un kopības sajūtu un ir motivējošs 

faktors īpašo vajadzību nodrošināšanas 

procesā un veselības uzturēšanā. 

Sporta svētku organizēšanā un norisē 

iesaistījās arī vairākas biedrības. Biedrības 

„JK Nams” aktīvisti piedalījās kā tiesneši 

sporta disciplīnās, rūpējās par muzikālo un 

skaņas nodrošinājumu, kā arī par balvām 

dalībniekiem; Latvijas Aizsargu organizācijas 

Jēkabpils aizsargu pulka pārstāvji iesaistījās 

sacensību disciplīnu pārraudzībā un 

sasniegumu uzskaitē. Savukārt biedrības 

“Izglītības iniciatīvu centrs” (IIC) ieguldījums 

IV Bērnu un jauniešu invalīdu sporta svētku 

norisē faktiski bija pats pasākums: „IIC 

realizētā projekta “Sociālās integrācijas 

mehānismi bērniem un jauniešiem ar 

speciālām vajadzībām” ietvaros četrās 

pašvaldībās Latvijā organizējām apmācības 

cilvēkiem – mediatoriem, kas darbojas mērķ-

grupas – bērnu un jauniešu ar īpašām vaja-

dzībām – integrācijas jomā. Apmācību grupā 

Jēkabpilī iesaistījās viena no biedrības „Cerī-

bu sala” aktīvākajām darbiniecēm Alla Kara-

kuca. Minētajā, Islandes, Lihtenšteinas un 

Norvēģijas finansiāli atbalstītajā projektā 

katra no apmācāmo grupām plānoja realizēt 

kādu mērķgrupu iekļaujošu pasākumu. Šis ir 

pirmais no 12 paredzētajiem,” informēja IIC 

projekta vadītāja: Kristīne Liepiņa.  

„Cerību salas” organizētajos sporta svētkos 

piedalās ne tikai biedrības no Jēkabpils – jau 

otro gadu pēc kārtas gaidīti viesi ir biedrības 

„Ķepas spiediens” dalībnieki no Rīgas. 

„Dažādu psiholoģisku un fizisku problēmu 

risināšanā dzīvnieki, īpaši suņi, ir lieliski 

katalizatori – pozitīvu emocionālu 

noskaņojumu rada kaut vai tikai glaudīšana – 

mīksta un silta kažoka radīto sajūtu pirkstu 

taustes nervi noraida uz smadzenēm un dod 

nepārprotamu signālu atslābināt savilktos 

muskuļus. Darbošanās ar suni jeb 

kanisterapija ir nepārspējams palīgs 

psiholoģisku problēmu risināšanā, tā veicina 

uz uzticēšanos balstītu attiecību attīstību,” 

informē biedrības „Ķepas spiediens” pārstāve 

un kanisterapijas asistente Kristīne Līdaka. 

Īpašu saviļņojumu svētku noskaņā radīja 

mirklis, kad gaisā, sveicot dalībniekus, tika 

palaisti vairāki desmiti baložu. 

Biedrības „Cerību sala” valdes priekšsēdētāja 

Aija Kvēpiņa Sporta svētku dalībnieku vārdā 

izteica pateicību atbalstītājiem: – Jēkabpils 

pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes 

pašvaldībām, biedrībām „JK Nams”, “Izglī-

tības iniciatīvu centrs”, „Ķepas spiediens”, 

Latvijas Aizsargu organizācijas Jēkabpils 

aizsargu pulka pārstāvjiem, SIA „Dona”, 

„Devona”, „Imula” un „Ceļavējš”, personīgi 11. 

Saeimas deputātam Vitālijam Orlovam, 

Mārim Trušelim, kā arī Zemgales reģiona 

pārvaldes Jēkabpils iecirkņa policijas 

pārstāvei, kas jau no pirmajiem Bērnu un 

jauniešu invalīdu sporta svētkiem uzrauga 

kārtību norises laikā . 

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

BIEDRĪBĀ "ŪDENSZĪMES" AUGUSTĀ 

Augusta mēnesī biedrība organizē 

šādus pasākumus: 

Otrdien, 5. augustā pl 10.00 – darbnīca 

“Sievietes loma Latvijas lauku sētā” kopā ar 

starptautiskā projekta “Core” dalībniekiem 

(Rumānija, Turcija, Norvēģija, Itālija, Lietuva) 

Piektdien, 8.  augustā pl 10.00 – “Radošās 

mājas” nodarbība kopā ar Elgu Vuškāni. Ar šo 

nodarbību atklājam ciklu – jauna dzīve 

interjera priekšmetiem, skaists mājas 

iekārtojums ar pašu rokām un vienkāršiem 

līdzekļiem.  Lasīt vairāk. 
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AICINA UZ BEZMAKSAS NODARBĪBĀM ĶĪNIEŠU VINGROŠANĀ – FALUŅ DAFA  

Ņemot vērā lielo interesi, kādu Jēkabpils pilsētas svētkos 

izraisīja Faluņ Gun vingrošanas grupas paraugdemons-

trējumi un informācija par Faluņ Dafa mācību, iniciatīvas 

grupa no Līvāniem sadarbībā ar biedrību „Jēkabpils NVO 

resursu centrs” 9.augustā pulksten 12:00, Jēkabpilī, Jaunā 

ielā 39, aicina uz iepazīšanās nodarbībām. 

Faluņ Dafa prakse sastāv no piecu vingrinājumu kompleksa, kurus 

regulāri izpildot, uzlabojas veselības stāvoklis, aktivizējas apziņa un 

cilvēks atgūst mundrumu. Vingrojumu kustības ir vienkāršas, un 

vingrojumi apgūstami jebkurā vecumā, bez iepriekšējās sagatavotības. 

Faluņ Dafa palīdz kļūt savaldīgākam, pacietīgākam un labestīgākam, 

kas savukārt ļauj izturēt dažādus sarežģījumus un rast risinājumu 

jebkurā situācijā.  

Jāpiebilst, ka Faluņ Dafa praktizētāju konsultāciju punkti ir 

sabiedriskas organizācijas senās ķīniešu cilvēka ķermeņa 

pilnveidošanas prakses veicināšanai un nav saistīti ar saimniecisku 

uzņēmējdarbību. Nodarbības ir bez maksas. 

Tālrunis uzziņām: 29716446. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

KLUBS "MĀJA" AICINA JAUNIEŠUS PIETEIKTIES VASARAS NOMETNĒ 

Jaunatnes organizācija "Klubs "Māja" – jaunatne vienotai Eiropai" no 

18. līdz 24. augustam Upesgrīvā rīko vasaras nometni jauniešiem, kas 

vēlās ne tikai labi pavadīt laiku skaistā Kurzemes jūrmalā, bet arī 

uzzināt vairāk par dažādiem aktuāliem Eiropas Savienības tematiem. 

Klubam "Māja" ir senas tradīcijas vasaras nometņu veidošanā un ir 

ierasts, ka dažādas radošās, sportiskās un atmiņā paliekošas vakara 

aktivitātes caurvij arī kāda ar Eiropas Savienības aktuālajiem 

jautājumiem saistīta tēma - šajā gadā dalībniekiem būs iespēja iegūt 

informāciju, raisīt diskusijas un atklāt daudz jauna par Latvijas 

prezidentūru Eiropas Savienības Padomē un to, kādas ir Latvijas 

jauniešu iespējas saistībā ar šo notikumu. Nometnē aicināti pieteikties 

jaunieši, kas jau darbojas Klubā "Māja" vai Latvijas skolu Eiropas 

klubos, kā arī ikviens cits interesents vecumā no 16 līdz 25 gadiem. 

Dalība nometnē ir bez maksas. Pieteikties nometnei var šeit. Vairāk 

informācijas var iegūt šeit. 

„SIENA DIENĀS 2014” TAPUŠĀS 

SKULPTŪRAS GŪST IEVĒRĪBU  
Jēkabpils novada Rubenes pagasta Kaldabruņas 

skolas dārzā joprojām var apskatīt biedrības 

„Ūdenszīmes” rīkoto tradicionālo „Siena dienu 

2014” ietvaros tapušās siena skulptūras. To dēļ 

senās Kaldabruņas skolas dārzs kļuvis par apskates 

objektu gan tūrisma maršrutu mērotājiem, gan 

nejaušiem garāmbraucējiem. 

„Šogad ”Siena dienas” norisinājās nedēļā starp Jāņiem un 

Pēterdienu. Laika apstākļi mūs īpaši nelutināja, bet dienā, 

kurā notika intensīvākais darbs pie siena skulptūru 

veidošanas, lietus mitējās un mūs lutināja saule. Skulptūras 

darināja aptuveni 30 dalībnieki. Par labāko tika atzīts 

biedrības „Ūdenszīmes” komandas darbs – figurālā grupa 

„Kaza kāpa debesīs””, informē biedrības „Ūdenszīmes” valdes 

priekšsēdētāja Ieva Jātniece. 

„Lielākais ieguvums ir tas, ka veiksmīgi izdevās to padarīt 

atpazīstamu starptautiskā mērogā - tajā piedalījās projekta 

„Māksla un ainava” dalībnieki - viesi no Itālijas, Grieķijas, 

Turcijas, Lielbritānijas, Francijas un Norvēģijas. Ieguvums ir 

tas, ka nodibināti kontakti ar Rokišķu rajona Bajoru kultūras 

nama leļļu teātri, ko mums ieteica Jēkabpils Tālākizglītības 

un informācijas tehnoloģiju centra direktors Juris Līcis. Bet 

kopumā „Siena dienas” ir ieguvums visiem Rubenes pagasta 

un jo īpaši Kaldabruņas ciemata iedzīvotājiem. Nākamajā 

gadā šo tradīciju noteikti turpināsim,” papildina I. Jātniece. 

Jāpiebilst, ka turpat blakus „Siena dienās 2014” tapušajiem 

pasaku tēliem, dzīvniekiem un pilīm, var skatīt arī citos gados 

darinātās skulptūras – piemēram, „Mājiņa uz vistas kājas” 

papildina ainavu, kas paveras, lūkojoties uz nesen izrakto 

dīķi.  

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” 

korespondente 
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SPORTA BIEDRĪBA „BADMINTONA KLUBS SMASH”  

VESELĪBAS UZTURĒŠANAI IESAKA SPĪDMINTONU  

2. un 3. augustā Jēkabpilī, Sporta Pilsētā „DINAMO” 

norisināsies 1. Starptautiskais spīdmintona turnīrs Latvijā 

„LSBF Speed Badminton Latvian Open 2014”. To sadarbībā 

ar Latvijas spīdmintona federāciju rīko Jēkabpils sporta 

biedrība „Badmintona klubs SMASH”. 

„Badmintona klubs SMASH” ir dibināts 2013. gada sākumā ar mērķi 

popularizēt rakešu sporta veidus (tai skaitā arī spīdmintonu) Jēkabpilī 

un tās apkārtnē. „Spīdmintons sevī apvieno trīs sporta veidu 

elementus. No badmintona mantots nosaukums un volāns jeb 

spīderis, no skvoša ir rakešu forma un no tenisa – laukums. Salīdzinot 

ar minētajiem sporta veidiem, spīdmintons ir demokrātiskāks – 

laukumu var izveidot gandrīz jebkur, nav nepieciešams tīkls un īpašs 

segums. Spīdmintonu neierobežo telpas – to var spēlēt ārā – 

pludmalē, dārzā, līdz ar to vairāk laika pavadot brīvā dabā. Pateicoties 

tam, ka volāns ir mazāks un smagāks, un tam papildus var uzlikt vēl 

īpašu vēja gredzenu, vēja pūsma spēlei netraucē. Turklāt spīdmintona 

spēli var baudīt arī pēc saules rieta – volānu iespējams aprīkot ar 

gaismu. Spēle ir dinamiska un ar to parasti ātri aizraujas – arī bērni. 

Nupat, kopā ar Latvijas spīdmintona federācijas prezidentu Mārtiņu 

Žogotu, bijām Bērnu un jauniešu nometnē „Laba daba”, kur visu dienu 

vairāk nekā 100 bērniem vadījām iepazīšanās treniņus spīdmintonā – 

interese bija milzīga – nevarēja apstādināt – tik ļoti nevēlējās atrauties 

no spēles,” stāsta viens no biedrības „Badmintona klubs SMASH” 

dibinātājiem, spīdmintona spēlētājs un treneris Andrejs Krūmiņš. 

Jāpiebilst, ka viņš ir ne tikai Latvijas spīdmintona ranga līderis, bet 

pēc ISBO (Starptautiskā spīdmintona organizācija, kas ir atbildīga par 

šī sporta veida organizēšanu starptautiskā līmenī un nosaka 

starptautisko sacensību standartus) publicētās 2014. gada sezonas 

spīdmintonistu Pasaules ranga tabulas OPEN divīzijā 595 spēlētāju 

vidū ieņem augsto 42. vietu.  

Spīdmintonu izgudroja sportists no Berlīnes Bils Brandess, un tas ir 

samērā jauns sporta veids. To vairāk attīsta Vācijā, Polijā, Horvātijā, 

Ungārijā, Francijā u.c. valstīs. „Lai gan volāna atsišanai nav 

nepieciešams spēks, spīdmintonu dēvē par trešo smagāko sporta 

veidu, bet, pirmkārt, – tā ir iespēja kustēties. Šobrīd jaunatne ir 

attālinājusies no veselības uzturēšanai nepieciešamām fiziskām 

aktivitātēm. Diemžēl jaunieši neprot pat skriet. Arī vecāki neseko 

bērnu brīvā laika pavadīšanai – saprotams – darbs paņem spēku, 

laiku, un pūliņiem, lai jaunieti pārliecinātu atrauties no datora, 

vienkārši pietrūkst motivācijas. Lai spēlētu spīdmintonu, nav 

nepieciešami lieli līdzekļi, arī aprīkojums satilpst nelielā somā. Par 

labu spīdmintona spēlei kā aktīvam brīvā laika pavadīšanas veidam, 

liecina arī medicīniski pierādīts apgalvojums, ka tas uzlabo redzi”, 

papildina A. Krūmiņš.  

Uz jautājumu „Kādi varētu būt iedarbīgākie instrumenti jauniešu 

iesaistīšanai spīdmintonā”, A. Krūmiņš atbild, ka, tāpat kā jebkurā 

sporta veidā, interesentu skaits pieaug proporcionāli atsevišķu 

sportistu vai komandas snieguma rezultātiem. „Vajag tikai kādam 

uzvarēt un tad – aiziet!” piebilst spīdmintona entuziasts. 

Biedrības „Badmintona klubs SMASH” vārdā A.Krūmiņš izsaka 

pateicību Jēkabpils pilsētas un Krustpils novada pašvaldībām par 

atbalstu spīdmintona attīstībai Jēkabpilī un aicina visus interesentus 

vērot aizraujošo spīdmintona spēli klātienē 2. un 3. augustā Jēkabpilī, 

Sporta Pilsētā „DINAMO”.  

Uzziņai – spīdmintonu izgudroja sportists no Berlīnes Bils Brandess. 

Tas ir samērā jauns, bet ātri popularitāti gūstošs sporta veids. To 

intensīvāk attīsta Vācijā, Polijā, Horvātijā, Ungārijā, Francijā u.c. 

Eiropas valstīs. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

„Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Foto: no biedrības arhīva. A. Krūmiņš – pirmais no labās.  

NVO darba un iniciatīvu ilgtspējas atslēgvārdi ir 

vajadzību novērtējums, resursu kartēšana, 

sadarbība, ietekmes novērtēšana un ilgtspējas 

vadība. Šo vārdu jēgu, gan ar pašu resursiem, gan, 

piesaistot ASV NVO līderības ekspertīzi, atklāt ir 

apņēmies  Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda 

(LKIF) projekts. 

Esam priecīgi un pagodināti sadarboties ar ASV vēst-

niecību, kas nodrošināja projekta finansiālu atbalstu 

no ASV valsts departamenta piešķīruma. ASV var 

lepoties ar ilgtsošām un gudri īstenotām NVO un 

brīvprātīgā darba tradīcijām. Tādēļ jūtamies pri-

viliģēti, piedāvājot jums lielisku iepēju noklausīties 

Morīnas E. Feitas/Maureen Emerson Feit/ 

Nevalstiskā sektora līderības maģistra programmas 

direktores Sabiedrisko Pakalpojumu institūtā, Sietlas 

universitātē, prezentāciju par NVO līderību un 

ilgtspējīgu NVO darbību ar tai sekojošu 

diskusiju trešdien, 2014. gada 20. augustā, 

Kopdares un koprades telpā "The Mill", Rīgā, 

Brīvības ielā 33-8 ( ieeja no Dzirnavu ielas), 12.00. 

Darba valoda – angļu, bet tulkojums latviešu valodā 

būs nodrošināts. 

Lūdzu, dariet mums zināmu jūsu interesi piedalīties 

pasākumā, sūtot epastu uz 

liesma.ose@iniciativa.lv līdz 15.augustam.  

20. AUGUSTĀ LKIF AICINA UZ TIKŠANOS AR ASV NVO LĪDERĪBAS EKSPERTI MORĪNU E. FEITU 
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BIEDRĪBAS KUPLINA JĒKABPILS PILSĒTAS SVĒTKUS 

Jēkabpils pilsētas svētkos, kas 

norisinājās no 5. līdz 12. jūlijam, 

piedalījās arī Nevalstisko organizāciju 

pārstāvji – kopumā desmit biedrības, 

no kurām sešas ir iekļāvušās biedrībā 

„Jēkabpils NVO resursu centrs”. 

NVO sektora dalību Jēkabpils pilsētas svētkos 

uzsāka Salas novada Salas pagasta veselīga 

dzīvesveidu atbalsta biedrība „Holista”, kuras 

entuziasti 10. jūlijā Mežaparkā piedalījās 

aktivitātē „Laiks sportam un atpūtai”.  

Savukārt „Andelēšanās laikā”– 11. jūlija 

Lielajā Piektdienas gadatirgū Vecpilsētas 

laukumā savus izstrādājumus piedāvāja 

Invalīdu apmācības un dienas centra 

„Ausma”, Latvijas kaulu locītavu un saistaudu 

slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļas un 

pensionāru apvienības „Sasaiste” biedri.  

12. jūlijā biedrības „Pusnakts braucēji” 

motokluba „Old Sharpers” motociklisti 

organizēja motociklistu parādi „Laiks 

parādīties” un sportisko aktivitāšu bloku 

„Laiks motocikliem” laukumā pie Tiesu nama. 

Tajā pašā dienā – „Kultūru laikā” Jēkabpils 

Vēstures muzeja Sēļu sētā pasākumā „Ir labi 

būt kopā” ar dziesmām un dejām pilsētas 

svētku programmu kuplināja Jēkabpils poļu 

biedrības „Rodacy” vokālais ansamblis un 

deju kolektīvs, kultūras un izglītības centra 

„Lazurit” vokālisti un instrumentālisti, krievu 

biedrības „Rodņik” un baltkrievu biedrības 

„Spatkaņe” vokālie ansambļi, kā arī minēto 

biedrību kulinārijas meistari ar nacionālajām 

virtuvēm raksturīgu ēdienu prezentācijām. 

Jāpiebilst, ka sportisku aktivitāšu blokā visu 

vecumu interesentiem „Veselības laiks” 

piedalījās arī biedrība „Veselībai un attīstībai” 

no Rīgas, kuras vadītāja Anda Radziņa pauda 

prieku par to, ka pašvaldība atbalsta veselīgu 

dzīvesveidu popularizējošus pasākumus un, 

ka arī pilsētas svētkos tiem ir atrasta sava 

vieta.  

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

„Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” korespondente 
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Organizācijai, kura vēlas uzņemt vai 

nosūtīt brīvprātīgos un/vai koordinēt 

Eiropas Brīvprātīgā darba projektu, ir 

jābūt akreditētai programmas „Eras-

mus+” ietvaros Kopš 2014. gada 06. 

februāra organizācijām iespējams 

iesniegt akreditācijas pieteikumus, lai 

kļūtu par akreditētu Eiropas Brīvprātī-

gā darba organizāciju.  

Lai saņemtu akreditāciju, organizācijai: 

1) jāiepazīstas ar programmas „Erasmus+” 

vadlīnijām un tiešsaistē jāiesniedz akredit-

ācijas pieteikuma veidlapa (Šobrīd veidlapa 

pieejama angļu valodā, taču to var aizpildīt arī 

latviešu valodā. Veidlapas D.1.2. sadaļa 

jāaizpilda angļu valodā, jo šī informācija tiks 

ievietota publiskajā datu bāzē); 

2) pirms akreditācijas pieteikuma veidlapas 

aizpildīšanas organizācijai jāiegūst PIC kods.  

Organizāciju, kas akreditētas ES programmas 

„Jaunatne darbībā” ietvaros, akreditācija ir 

spēkā arī programmā „Erasmus+”, tā ir spēkā 

līdz termiņam, kas noteikts lēmumā par 

akreditācijas piešķiršanu.  

Vairāk informācijas var atrast vietnē http://

jaunatne.gov.lv/. 

Pēc www.nvo.lv sagatavoja  

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

„Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” korespondente 

Šī biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" E-Avīze ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par biedrības "Jēkabpils NVO 
resursu centrs" E-Avīzes saturu atbild biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs".  
E-Avīze ir "Jēkabpils NVO resursu centra" projekta "Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 
atbalsts" aktivitāte. 

 

E-avīzes redakcija: 

Redaktore Liāna Pudule - Indāne, liana@jekabpilsnvo.lv, t: 26306491 

Ziņu korespondente Anita Sproģe, kanita2@inbox.lv, t:28323774 

Maketētāja Signe Lazdiņa, signela9@inbox.lv, t: 26475971 

www.jekabpilsnvo.lv 

@JekabpilsNVO 

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45, Jēkabpils, 

LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

LATVIJAS  PILSONISKĀS  ALIANSES  ZIŅAS  

VK izsludina konkursu uz Komunikācijas departamenta konsultanta/-es ierēdņa amatu 

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz Komunikācijas 

departamenta konsultanta/-es ierēdņa amatu.  

Galvenie pienākumi:  

 veicināt izpratni un izglītot par sabiedrības līdzdalību valdības 

lēmumu pieņemšanas procesā un valsts pārvaldes darbā;  

 nodrošināt Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju 

sadarbības memoranda padomes sekretariāta darbību;  

 nodrošināt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretariāta 

darbību. 

Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas prasības: 

 atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, 

 augstākā izglītība (politikas, komunikācijas vai līdzīgās jomās),  

 divu gadu darba pieredze nevalstisko organizāciju sektorā vai valsts 

pārvaldē, 

 izpratne par nevalstisko organizāciju un valsts pārvaldes darbību,  

 iniciatīva, spēja piedāvāt jaunus risinājumus sabiedrības līdzdalī-

bas pilnveidošanai valsts pārvaldē, labas saskarsmes, komunikā-

cijas un prezentācijas prasmes, 

 plašs redzesloks, iemaņas analītiskā darbā, spēja pieņemt opera-

tīvus lēmumus, 

 Svešvalodas zināšanas.  

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un augstāko izglī-

tību apliecinoša dokumenta kopiju) 20 dienu laikā no sludinājuma 

publicēšanas sūtīt vai iesniegt Valsts kancelejā Brīvības bulvārī 36, 

Rīgā, LV-1520, fakss 67082969, e-pasts: pasts@mk.gov.lv. Tālrunis 

uzziņām 67082844. Vairāk informācijas var atrast  vietnē http://

m.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=7503. 

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra 

(EACEA) ir publicējusi 2014.gada projektu iesniegšanas un 

plānoto aktivitāšu ieviešanas kalendāru. 

Projektu iesniegšanas un aktivitāšu ieviešanas grafiks 2014.gadam: 

2.darbība "Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība"  

2.1.apakšpasākums "Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās 

(Town Twinning)". Projektu iesniegšanas 2.kārta: 1.septembris;  

2.2.apakšpasākums "Sadraudzības pašvaldību tīklojumi (Networks of 

Towns)" Projektu iesniegšanas 2.kārta: 1.septembris;  

2.3.apakšpasākums "Pilsoniskās sabiedrības projekti (Civil Society 

Projects)" Projektu iesniegšana: 1.septembris.  

Projektu iesniegšanas kārtība un dokumentācija ir pieejama vietnē: 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en. 

Septembra kārtas projektu iesniegšana ir atvērta! 

Iespēja iesniegt EBD akreditācijas pieteikumus 

http://jaunatne.gov.lv/
http://jaunatne.gov.lv/
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http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3akanita2%40inbox.lv
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http://www.jekabpilsnvo.lv
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