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Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 

Šīgada vasara gandrīz 30 

Latvijas NVO pārstāvjiem paliks 

atmiņā ar Latvijas Pilsoniskās 

alianses (eLPA) organizēto 

„Vasaras akadēmiju 2014” – trīs 

dienu maratonu NVO diskusiju, 

mācīšanās un tīklošanās režīmā, 

kas augustā risinājās Allažu 

viesu namā “Mauriņi”. No 

Jēkabpils Vasaras akadēmijā 

piedalījās Jēkabpils NVO 

resursu centrs valdes priekšsēdētāja Agita 

Pleiko un Jēkabpils rajona zemnieku 

biedrības pārstāve Anna Stiebriņa.  

Vasaras akadēmijas tiek rīkotas kā dažādu 

Latvijas NVO vadītāju (pārsvarā) apmācības, 

kas varētu veicināt organizāciju darbības 

attīstīšanos, palīdzētu to vadītājiem 

sekmīgāk prezentēt savu biedrību sniegtos 

pakalpojumus gan medij iem, gan 

sabiedrībai, kā arī saskatīt citu NVO labo 

pieredzi šajās jomās un vadībā kā tādā.  

Mēģināt atstāstīt NVO gaisotni, kas trīs 

dienu garumā valdīja Allažu „Mauriņos”, 

nozīmē nepateikt neko. Paši LPA pārstāvji šo 

pasākumu novērtējuši kā „Pozitīvo sajūtu 

akadēmiju”, kam grūti nepiekrist. Vairāk par 

pasākumiem var izlasīt LPA mājaslapā 

http://nvo.lv/lv/news/publication/pozitivo-

emociju-akademija-5408/. 

„Šeit ir Latvijas labākās biedrības, jo tam, 

kurš mācās, klājas arvien labāk,” pasākuma 

atklāšanā teica jaunais eLPA priekšsēdētājs 

Uldis Dūmiņš, turpmāko pirmās dienas 

vadību nododot sertificētam koučam 

Gunāram Ķīsim. Kas ir koučings? – 

vakarpusē tas šķita jau saprotams, kad 

Gunārs atvadoties jautāja par vienu konkrēto 

lietu, ko katrs jau pirmdien darīs citādāk? J  

Uz Allažiem citādāk mums pirmās dienas 

noslēgumā lika paskatīties vides gide, kam 

pašai jau pāri 80, bet spriganuma un 

dzīvesziņas gana, lai vadātu pa dabas takām: 

Linezers, kas šogad kopš 13 gadiem atkal ir 

pazudis zemzemē, Černausku dižakmens, 

Stīveru muiža, Pandu purvs utt., utt. Melnā 

naktī ejam uz „Mauriņiem”, skatoties apaļā 

mēnesī un klausoties sienāžu mūzikā. 

Otrā diena atvēlēta datorgudrībām. 

Infografikas ir veids, ar ko garus stāstus 

izstāstīt viegli, savus apgalvojumus pierādīt 

uzskatāmi. Veiksmīgākus Word, Power Point 

un Excel knifus ierāda Datorzinību centra 

pārstāve, tad vēl mediju gudrības, kas apbur 

ar atraktīvo pētnieci no LLU Eviju Cauni un 

rāmas pārliecības mieru Gundegas Tenteres 

stāstā (Resursu centrs sievietēm „Marta”). 

Vakarā kas nebijis – gongu terapija prāta un 

dvēseles mieram. Iedarbojas. 

Trešā ir pārskatu, diskusiju un noslēguma 

diena. LPA pārstāve Inta Šimanska stāsta, 

kas pašu izpētīts – kāds tad ir NVO sektors 

Latvijā? Diskutējam, un vēlāk mums pievie-

nojas Saeimas pārstāvji. Tēmas mainās, un 

diskusijas jautājumi nevar vien beigties. 

Vasaras akadēmijas apraksts ir kā īsais 

ieskats NVO pasaulē. Trīs patiešām karstās 

dienas „Mauriņos” visi vērtē kā atklājumus 

cilvēcisku vērtību un kontaktu jomā. Jo 

noslēgumā katram ir trīs lietas, ko paņem 

sev līdzi – gana praktiskas, bet katrā 

noslēguma runā var dzirdēt, ka arī dvēselei.  

Paldies Latvijas Pilsoniskajai aliansei par 

iespēju piedalīties! Aktivitāte tika atbalstīta 

arī EEZ/Norvēģijas FI finansētā projekta 

„Vidusdaugavas NVO darbības atbalsts” 

ietvaros. 

Bildes no Vasaras akadēmijas:  

http://www.failiem.lv/u/klthhiq 

Agita Pleiko,  

Jēkabpils NVO resursu centrs, projekta 

koordinatore 

JĒKABPILIETES PIEDALĀS ELPAS VASARAS 

AKADĒMIJĀ  

Nodarbības ķīniešu vingrošanā – Faluņ 

Dafa augusta un septembra 

sestdienās 

pl. 11.00 brīvā dabā –  

Jēkabpilī, Jaunā ielā 39  

(ēkas dārzā) 

Nodarbības ir bez maksas  

(tālrunis uzziņām: 29716446) 

DEMOKRĀTIJA –  

NAV IDEĀLA, BET TAS IR 

LABĀKAIS, KAS VAR BŪT 

Demokrātiskā valsts iekārtā mums ir 

iespēja dzīvo jau labu laiku un arī 

salīdzināt. Ne velti ir teiciens, ka tā nav 

ideāla, bet tas ir labākais, kas var būt. 

Šādā valsts iekārtā pilsonim ir vislielākā 

izvēles brīvība jebkurā jomā, bet tai pat 

laikā arī tikai un vienīgi paša atbildība 

par dzīves mērķiem un iespējām tos 

sasniegt. 

Arī NVO neapšaubāmi vislielākās izvēles 

iespējas darīt, to ko vēlas, brīvi paust 

viedokli, veidot sadarbību, ar ko vēlas, ir 

tieši šādā valsts iekārtā. Ukrainas 

notikumi liek atkal un atkal aizdomāties, 

vai protam to novērtēt un vai pār izvēles 

brīvību nesāk dominēt citas intereses.  

Šajā E-avīzes numurā diezgan daudz 

nopietnu tēmu. Turpinām ar Daigas 

Zaķes rubrikām, kas gan izglīto, gan 

izskaidro, savukārt Agita Pleiko ir 

apkopojusi un izanalizējusi, ko par NVO 

sektoru zina un domā Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības domes deputāti.  

Lasām, domājam, dalāmies ar citiem! 

Lai šajā trauksmainajā pirmsskolas laikā 

gaišas un saturīgas domas! 

Liāna Pudule – Indāne 

E-Avīzes redaktore 

http://nvo.lv/lv/news/publication/pozitivo-emociju-akademija-5408/
http://nvo.lv/lv/news/publication/pozitivo-emociju-akademija-5408/
http://www.failiem.lv/u/klthhiq
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Biedrība „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” no 04.08.2014. līdz 12.09.2014. 

organi zē  i edzīv otā ju i ni ci a tī v u 

konkursu „Liec lietā savu ideju!” 

Konkursā aicināts iesaistīties ikviens 

interesents no- Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, 

Krustpils, Pļaviņu un Salas novadiem. Dalībai 

konkursā jānosūta sava vides, kultūras vai 

mākslas aktivitātes ideja par to, kā iedarbīgāk, 

pamanāmāk un rezultatīvāk uzrunāt 

iedzīvotājus iesaistīties pi lsoniskās 

sabiedrības veidošanas procesa aktivitātēs.  

Pieteikums, norādot pieteicēja vārdu, uzvārdu 

un kontaktus - tālruņa numura un e-pasta 

adresi, vietu, kurā paredzēta aktivitātes 

realizēšana, kā arī savas idejas aprakstu (brīvā 

formā, ne vairāk, kā uz vienas A4 formāta 

lapas) līdz 12.09.2014. jānosūta uz biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centrs” adresi kādā 

no variantiem: 

 elektroniski www.nvoresursi@inbox.lv; 

 personīgi Jēkabpils NVO resursu centrā, 

Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, LV-5201; 

 vai pa pastu uz norādīto adresi (pasta 

zīmogs). 

FINANSĒJUMS idejas realizācijai: 400 EUR. 

Konkursa  NOLIKUMU skatīt < 

www.jekabpilsnvo.lv> 

Balva par labāko atzītās idejas autoram: 

ielūgums divām personām uz opereti „Klīvija” 

Krustpils kultūras namā 4. oktobrī.  

Iedzīvotāju dažādu ideju labos piemērus var 

apskatīt www.jekabpils. lv/lv/sakums/

aptauja/lmt; www.vnf.lv; www.salacgriva.lv/

lat/salacgrivas_novads/?text_id=21283 un 

citās interneta vietnēs. 

LIEC LIETĀ SAVU IDEJU! 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

A.Pleiko 

Projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts”  

koordinators sadarbībai ar Jēkabpils 

pašvaldību 

Mainās „Jēkabpils Sporta centrs” – 

slēdz peldbaseinu, to svītrojot kā 

struktūrvienību, ir arī citas amatu vietu 

pārbīdes.  Ieceļ  jaunu Finanšu 

ekonomikas nodaļas vadītāju. Salas 

novads atteicies slēgt vienošanos par 

savstarpējiem norēķiniem interešu 

izglītības nodrošināšanā.  

Augustā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 

notikušas divas domes un divas finanšu 

komitejas sēdes. Priekšplānā izvirzījušies 

vairāki jautājumi, kas skar sabiedrības 

plašāku loku, un kā tādi varētu būt 

apspriežami ne tikai deputātiem. 

 „Jaunā paaudze” dāvina pašvaldībai 

graustu Madonas ielā 27B. Finanšu 

komitejas sēdē 14.augustā izvēršas 

diskusijas – vai šādu „dāvanu” ir 

jāpieņem (B.Ivanovskis)?  

 57 bērni no Salas novada iegūst 

interešu izglītības dažādus pakalpo-

jumus Jēkabpils pilsētā. Ja novads 

atsakās slēgt savstarpējo norēķinu 

līgumu – kas turpmāk maksās par šo 

bērnu izglītošanos Mākslas, Mūzikas, 

Sporta skolās? Maksājums būs 

jāpārliek uz vecāku pleciem? Adminis-

tratīvā departamenta vadītāja Natālija 

Dardete detalizēti skaidro gadiem 

ilgušo situāciju tai pašā Finanšu 

komitejas sēdē. Citu apkārtējo novadu 

vadītāji šādas savstarpējās norēķinā-

šanās vienošanās slēdz. 

 Avīzes izdošanas brīdī ir zināma 

dienaskārtība 28.augusta Finanšu 

komitejas sēdei, kur svarīgākie 

izskatāmie jautājumi būs:  

– Par nekustamā īpašuma nodokļa 

piemērošanas kārtību 2015.gadā; 

– Par nekustamo īpašumu maiņu Radžu 

ūdenskrātuves veloceliņa izbūves vaja-

dzībām: maina trīs pašvaldībai piede-

rošos zemesgabalus (Aldaunas 39A, Tī-

ruma 21 un 25) pret vienu Edgaram 

Kamišovam piederošu īpašumu Siliņu 

ielā 28;  

– Par SALAS PELBASEINA SLĒG-

ŠANU UN KĀ VIENAS NO JĒKAB-

PILS SPORTA CENTRA STRUK-

TŪRVIENĪBĀM LIKVIDĒŠANU 

Tiek likvidētas vairākas amata vienības, 

saglabājot un uz Sporta namu pārceļot 

sporta trenera, siltumiekārtu apkalpo-

šanas atslēdznieks un divas dežurantu 

amatu vienības. Paliek jautājums, vai 

„sporta treneris” tiks saglabāts kā 

PELDĒŠANAS treneris, vai arī šis būs 

viena no sporta veidiem, ar ko bija 

iespējams nodarboties Jēkabpilī, 

likvidācijas sākums?  

Ir ļoti neskaidra situācija ar privātā 

peldbaseina celtniecību pie „Citrus SPA”. 

Pavasarī pašvaldība SOLĪJA – ja līdz 

septembrim netiks uzcelts šis privātā 

investora peldbaseins, rudens pusē 

budžetā atradīs līdzekļus, ar ko 

nodrošināt Salas peldbaseina sakārtoša-

nu līdz ekspluatācijas līmenim.  

Sēdes laikā tika saņemta informācija, ka 

peldbaseina atvēršana pie „Citrus SPA” 

notiks OKTOBRA VIDŪ, TURKLĀT 

CENAS BŪS TIEŠI TĀDAS, KĀ 

IEPRIEKŠ SALAS BASEINĀ. 

Plānots, ka Salas baseinu iekonservēs, 

saglabājot minimālo algu četriem 

kurinātājiem, lai gan šie plāni nedēļas 

laikā līdz domes sēdei 4.septembrī vēl 

var mainīties. Arī deputāts A.Nitišs 

iebilda, ka visu apkures sezonu uzturēt 

četru kurinātāju pamatvienības, lai 

minimālā režīmā kurinātu ēku, no kuras 

pašvaldība vienalga plāno atteikties, nav 

tālredzīgi.  

Domes priekšsēdētājs L.Salcevičs solīja, 

ka tos Jēkabpils skolu skolēnus, kuriem 

paredzēta peldētapmācība, līdz Jēkabpils 

peldbaseina atvēršanai varētu vadāt uz 

Kokneses baseinu „kaimiņos”.  

Galīgais lēmums tiks pieņemts nākam-

nedēļas domes sēdē. 

– Tiek noteiktas izglītības iestāžu 

vadītāju mēnešalgas (ikgadējs lēmums); 

– Sadalītas valsts mērķdotācijas 

interešu izglītībai. Līdz gada beigām 

tās piešķirs:  

Jēkabpils sporta skolai EUR 2802,00;  

Jēkabpils bērnu un jauniešu centram 

EUR 35735,00; 

Jēkabpils 2.vidusskolai EUR 1038,00; 

Jēkabpils 3.vidusskolai EUR 3152,00; 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijai EUR 

3114,00;  

Jēkabpils pamatskolai EUR 3173,00. 

– Sadalītas valsts mērķdotācijas 

pedagogu darbalgām 885 908EUR 

apmērā:  

Lasīt tālāk 

 

AUGUSTĀ JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ 

http://www.nvoresursi@inbox.lv/
http://www.jekabpilsnvo.lv
http://www.jekabpils.lv/lv/sakums/aptauja/lmt
http://www.jekabpils.lv/lv/sakums/aptauja/lmt
http://www.vnf.lv
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=21283
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=21283
http://jekabpilsnvo.lv/?p=3451
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ATBILDĪGS PILSONIS + PILSONISKA SABIEDRĪBA = DEMOKRĀTIJA  

Kas ir pilsoniska sabiedrība? 

Pilsoniskā sabiedrība ir sabiedrības forma un sabiedriskas 

darbības, kuras darbojas ārpus valsts varas institūtiem, ārpus 

uzņēmējdarbības un ārpus ģimenes.  

Pilsonisku sabiedrību raksturo: 

 ka ikviens cilvēks (indivīds) ir 

atbildīgs par sabiedrības un valsts 

kopīgajām problēmām; 

 ka cilvēkiem ir vēlme un māka sa-

darboties, lai sasniegtu kopīgus mērķus; 

 ka cilvēki (indivīdi) un cilvēku 

grupas piedalās lēmumu pieņemšanas 

procesos. 

Pilsoniskā sabiedrībā indivīdi ir 

aktīvi un pašorganizējas, veidojot 

dažādas interešu grupas: piemēram, 

nevalstiskas organizācijas, politiskas 

partijas, plašsaziņas līdzekļus u.c.  

Aktīva pilsoniskā sabiedrība sekmē kopējo valsts attīstību un nācijas 

saliedētību, līdzdalība tajā palielina katra cilvēka labklājību un 

demokrātiju kopumā. 

Tātad – pilsoniska sabiedrība ir kopīgs termins visiem sabiedriskās 

darbības veidiem, ko veic grupas un indivīdi un ko neveic valsts. 

Ko mēs iegūstam, ja mums ir pilsoniska 

sabiedrība? 

Pilsoniska sabiedrība ir platforma, kurā tiek pilnveidotas sabiedrības 

vērtības, formulētas intereses un meklēti risinājumi. 

Ja cilvēki ar līdzīgu viedokli un interesēm ir apvienojušies, tad šī grupa 

var iesaistīties pašvaldību un valsts pārvaldē. Tas veicina, ka: 

 tiek uzlabota pieņemto lēmumu kvalitāte, 

 tiek veicināta amatpersonu un politiķu atbildība, jo viņi 

ņem vērā, ka viņu darbam kāds aktīvi seko, 

 palīdz iedzīvotājiem saprast un līdzdarboties politikas 

veidošanā, 

 vairākuma viedoklis iegūst likuma spēku. 

Iesaistoties sabiedriskās aktivitātes, paplašinās saites ar citiem 

līdzcilvēkiem un tādējādi pieaug savstarpējā uzticēšanās. 

Kā ikviens var 

līdzdarboties 

pilsoniskas sabiedrības 

procesos?  

Pilsoniskās sabiedrības veidi: 

 iesaistīšanās kādā NVO vai 

citās sabiedriskās kustībās un interešu grupās  

 piedalīšanās sabiedriskajās apspriedēs, sapulcēs, darba grupās  

 piedalīšanās mītiņos, demonstrācijās 

 rakstot vēstules, tiekoties ar deputātiem, politiķiem 

 sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem 

Interešu grupas var būt dažādas: profesionālās, etniskās, reliģiskās. 

Parasti šīs grupas veido, lai 

palīdzētu cits citam un arī 

ietekmētu pašvaldību un 

valsts politiku – tādējādi 

nodrošina savas vajadzības 

un intereses. 

Maldīgs ir uzskats, ka līdz 

ar savu pārstāvju ievēlēšanu 

mums pašiem vairs nav 

jārūpējas par sabiedrības lietām. 

Demokrātija 

Demokrātijas svarīgākie principi ir brīvība, vienlīdzība, likumība, 

cilvēktiesības.  

Demokrātijā ideāls ir 

atbildīgs, racionāli domā-

jošs pilsonis. Taču pilsoņa 

gribu ietekmē subjektīvi 

apsvērumi – interese par 

publiskiem procesiem un 

racionālā spriestspēja, kā arī iespējas manipulēt ar pilsoņa gribu, 

izmantojot presi, reklāmas un slēptas manipulācijas. 

Mūsu pašu savstarpējā palīdzība un solidaritāte, kā arī 

apvienošanās interešu grupās ir būtiska demokrātijas daļa.  

Tas nozīmē, ka katrs no mums ir atbildīgs ne tikai par savu labklājību 

un izaugsmi, bet arī par citu cilvēku dzīvi un iespējām izmantot savas 

tiesības. 

Demokrātijas līmenis dažādās valstīs ir atšķirīgs. Lai noteiktu 

demokrātijas līmeni valstī, tiek analizēti dažādi parametri, piemēram, 

vēlēšanu norise, pilsoņu brīvība, valdības darbība, politiskā kultūra 

u.c. Pirmo reizi demokrātijas indekss tika izveidots 2006.gadā, 

periodiski tas tiek pārskatīts un papildināts. Šo indeksu veido 

Lielbritānijas kompānija Economist Intelligence Unit.  

Kā redzams zīmējumā, Latvijā ir ļoti augsts demokrātijas līmenis.  

Augstāks ir tikai Austrālijā, Skandināvijā un Ziemeļamerikā.  

 

 
 
 
 

Informāciju sagatavoja Daiga Zaķe,  
biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” direktore 

Pašorganizēšanās 
pamats ir kopīgas 

vērtības un 
mērķi. 

Pilsoniska 

sabiedrība ir 

sabiedrība, kura 

jūtas atbildīga 

par savas valsts 

un tās cilvēku 

likteni. 

Vispazīstamākais 

pilsoniskas sabiedrības 

izpausmes veids ir 

piedalīšanās 

vēlēšanās. 

Interešu grupas: 
skolotāji, ārsti, šoferi, 
latvieši, ukraiņi, romi, 

luterāņi, katoļi, studenti, 
pensionāri, invalīdi, 

zemnieki, uzņēmēji..... 

Demokrātija nav tikai 

attiecības starp sabiedrību 

un valsti. Tā ir arī cilvēku 

sadarbība un cieņa 

citam pret citu! 

Demokrātijas indekss pasaules 

valstīs, 2011.gads  
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Agita Pleiko 

Projekta koordinators sadarbībai ar 

pašvaldību 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

deputāti atbild uz pieciem 

elementāriem jautājumiem par NVO  

Ilgi un pacietīgi gandrīz gada garumā esam 

uzdevuši jautājumus katram Jēkabpils pil-

sētas pašvaldības deputātam par NVO Jē-

kabpilī un sadarbību ar pašvaldību. Visas 

deputātu atbildes tikušas publicētas Jē-

kabpils NVO resursu centrs e-avīzē. 

Nu pienācis laiks tās apkopot, lai palūkotos 

– kā mums Jēkabpilī sokas ar izpratnes 

veidošanu par NVO būtību, darbības mēr-

ķiem un savstarpējo sadarbību? 

Lielais gandarījums un pirmā ziņa ir, ka 

gandrīz visi pašvaldības deputāti ir gatavi 

piedalīties Jēkabpils un apkārtējo novadu 

NVO forumā, kas nu jau tradicionāli notiks 

šī gada nogalē. Tikai divi no deputātiem 

nav spējuši fokusēties un skaidri atbildēt 

par piedalīšanos, izvēloties izvairīties vai 

aizslēpties aiz likuma pantiem – Kristīne 

Ozola (TB/LNNK) un Raivis Ragainis (ZP). 

Otra labākā ziņa – ka simtprocentīgi visi 

deputāti ir informēti par NVO un pašval-

dības spēkā esošo SADARBĪBAS līgumu, 

daži pat ir piedalījušies tā izstrādē un 

vairums no deputātiem – arī lasījuši. Daži 

no deputātiem, kā A.Rutko un B.Ivanovskis 

(abi „Saskaņas centrs”), iet vēl tālāk un 

aicina uzlabot esošo līguma saturu, 

ievērojot pēdējā brīža aktualitātes – paldies 

par ieteikumiem! 

Vērtējot atbildes kopumā, ir skaidrs, ka de-

putāti zina, ka nevalstiskās organizācijas 

pastāv, ka tādas ir Jēkabpilī, tikai viens no 

deputātiem (A.Deinis, Jēkabpils reģionālā 

partija) atzīst, ka nav sadarbojies ne ar 

vienu no Jēkabpils NVO, pārējie ir apmek-

lējuši vairākas biedrības, lai arī daži – tikai 

pēc savām interesēm. Kopumā deputāti 

demontrē arī apmierinošas zināšanas par 

NVO darbības būtību, sasniedzamajiem 

mērķiem. 

Tomēr divi rūgti darvas pilieni nenolie-

dzami saulainajā kopējā ainā ir. Pirmais – 

deputāti joprojām ir visai izvairīgi, ja jautā-

jumi skar uzticēšanos NVO tiktāl, lai paš-

valdība spētu uzdrošināties deleģēt kādu no 

saviem pienākumiem vai vismaz nopirkt 

pakalpojumu, ko NVO spētu piedāvāt un 

arī paveikt. Te gan jāatzīst, ka akmens me-

tams arī NVO dārziņā – ir maz to pakal-

pojumu, ko NVO jau pašreiz reāli sniedz. 

Tomēr kokam ir divi gali, un tas nozīmē: ja 

nav pieprasījuma, nav arī piedāvājuma. 

Pašvaldības un NVO reālas sarunas par to, 

ka šādi procesi Jēkabpilī būtu vēlami un 

lauciņu, kuros šie pakalpojumi būtu 

nepieciešami, meklēšana, nav notikušas. 

Process ir aprobežojies ar epizodisku NVO 

„uzmācību”, ka „mēs to varam izdarīt!” un 

gandrīz vienmēr pašvaldības izvairīgumu 

atbildot. Sliktākajā gadījumā tiek piesaukta 

„nelaimīgā” zupas virtuve, kuras realizēša-

nas piedāvājumam neviena NVO Jēkabpilī 

tā arī nav atsaukusies, un iemesli tam ir pa-

matoti. Tālākas sarunas apklust, nespējot 

un arī negribot distancēties no iesprūdušā 

zupas virtuves sprunguļa. 

Otrais – deputātiem pārsvarā ir maza inte-

rese par NVO darbību Jēkabpilī, kam var 

atrast arī reālu pamatojumu, kā laika resur-

su trūkumu, „mani tas maz (nemaz) intere-

sē”, sociālā kapitāla (ko pārsvarā veido gan-

drīz ikviena NVO) netaustāmības un 

neizmērāmības jautājums u.tml. Atbildēs, 

ko deputāti sniedza NVO e-avīzei, to var 

nojaust gadījumos, kad atbildētājs neatbild 

pēc būtības, bet aizsedzas ar gariem likumu 

citātiem (K.Ozola) vai formālām frāzēm no 

mātes Googles. Paritinot šo domu tālāk, arī 

pašvaldības līdzšinējā politika NVO jomā, 

nenoliedzami esot atbalstoša un tāda, kas 

pozitīvi attīstās, ir pieņēmusi raksturu, kas 

piemīt aizņemtiem vecākiem, kuri cenšas 

atpirkties no saviem bērniem: še jums nau-

da, parunāsim vēlāk! Nav jāsaka, ka „vēlāk” 

nekad nepienāk, bet bērns cer, kamēr… 

Izaug. 

To arī novēlu Jēkabpils NVO – izaugt līdz 

slieksnim, kad pašas būsim materiāli pat-

stāvīgas, noteikumus ne lūgt, bet noteikt 

spējīgas organizācijas. 

Kā projekta koordinators, kas atbild par 

Jēkabpils NVO resursu centrs sadarbī-

bu ar pilsētas pašvaldību, vēlos uzsvērt, ka 

man bija interesanti sadarboties šai piecu 

jautājumu deputātiem projektā un aicināt 

TIEŠĀM rudenī atnākt un arī pastrādāt ko-

pā ar biedrībām Jēkabpils un Vidusdau-

gavas NVO forumā – par konkrēto datumu 

ziņosim. 

PALDIES visiem trīspadsmit deputātiem, 

kas atrada laiku, gribu un iespējas godīgi 

vai vispārīgāk atbildēt un visiem pieciem 

uzdotajiem jautājumiem – tas ir neliels, bet 

tomēr pienesums savstarpējās izpratnes 

veidošanā Jēkabpils sabiedrībā. 

Deputātu atbilžu apkopojums un  

analīze. 

DEPUTĀTI GATAVI PIEDALĪTIES NVO FORUMĀ RUDENĪ 

Ja salīdzinām situāciju pirms 10 un 20 gadiem, izpratne par NVO sektoru ievērojami ir 

pieaugusi un to arī var redzēt Jēkabpils pašvaldības deputātu atbildēs. Priecē tas, ka 

lielākā daļa ir gatava sadarbībai, kas nozīmē arī to, ka Jēkabpilī esošajām biedrībām ir 

jābūt gatavām piedāvāt konstruktīvu sadarbību un labi sagatavotus piedāvājumus! Šīs 

atbildes es drīzāk redzu kā zaļo gaismu vēl ciešākai sadarbībai, ja vien tāda 

nepieciešama. 

Uzskatu, ka Jēkabpilī NVO sektors ir uz pareizā ceļa – notiek aktīvi informēšanas pasā-

kumi un deputāti izsaka vēlmi iesaistīties NVO forumā. Es ceru, ka forumā arī piedal-

īsies vairāk kā puse no pašvaldības deputātiem. Ir arī jāapzinās tas, ka ne visiem depu-

tātiem ir jābūt zinošiem par NVO darbību pilsētā. Katram ievēlētajam pārstāvim tomēr 

ir sava specializācija, taču pamatzināšanas ir vēlamas un tas, kā redzams atbildēs, ir 

pietiekamas. 

Uldis Dūmiņš, 

Latvijas Pilsoniskās alianses valdes priekšsēdētājs, 

Zemgales NVO centra valdes priekšsēdētājs 

EKSPERTA VIEDOKLIS:  

http://jekabpilsnvo.lv/?p=3470
http://jekabpilsnvo.lv/?p=3473
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No 29. – 30.08.2014. – Pļaviņās, 

Daugavas ielā 50 – Pļaviņu jauniešu 

iniciatīvu centra „Ideja” semināru telpā 

norisināsies neformālās izglītības 

seminārs “Pilsoniskā līdzdalība – par 

vai pret!”, uz kuru tiek aicināti Pļaviņu 

un tā kaimiņu novadu jaunieši. 

Pļaviņu novada domes jaunatnes lietu 

speciāliste Ināra Upeniece informē, ka 

seminārs ir viena no projekta "Gāzi grīdā!" 

aktivitātēm un to rīko Pļaviņu novada 

jauniešu biedrība „CENTRS" sadarbībā ar 

Pļaviņu novada domes struktūrvienībām, 

NVO "Kopsolis" un Dobeles jauniešu domi.  

Semināru vadīs profesionāla jauniešu 

apmācītāja Ieva Garjāne. Semināra norise: 

 9.30 – 9.55  Reģistrēšanās  

10.00 – 12.30  Seminārs  

12.30 – 14.00  Pusdienas 

14.00 – 18.00  Seminārs 

18.00 – 19.00  Vakariņas  

19.00 – 22.00  Sporta aktivitātes 

No 22.00   Nakts aktivitātes. 

Līdzi jāņem guļammaisu, matraci, higiēnas 

priekšmetus, produktus vakariņu, brokastu 

pagatavošanai.  

  

Sīkāka informācija – zvanot: 27876977 

(Ināra) vai rakstot: inupe@inbox.lv.  

Pieteikšanās semināram līdz 26.08.2014 

pulksten 16.00. – vietu skaits ierobežots. 

Pieteikšanās anketa atrodama šeit. 

Projekts „Gāzi grīdā!” tiek realizēts LR Kultū-

ras ministrijas finansētās un biedrības 

„Zemgales NVO Centrs” īstenotās pilsoniskās 

sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga 

jomas Zemgales NVO projektu programmas 

ietvaros. 

Informāciju sagatavoja Anita Sproģe, 

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente 

AICINA UZ SEMINĀRU “PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA – PAR VAI PRET!”  

Ja esi vecumā no 16 līdz 25 gadiem un 

vēlies attīstīt savas idejas un radošās 

prasmes, piesakiesZemgales reģiona 

jauniešu neformālās izglītības apmā-

cībām “Radošums ir ledlauzis!”, ko 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas 

„Atbalstsjaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos 

vai mazattīstītos reģionos”ietvaros rīko Jau-

natnes starptautisko programmu aģentūra 

sadarbībā arbiedrības „Latvijas Sarkanais 

Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā 

Krusta Jaunatne” (JSPA reģionālais sadar-

bības partneris Zemgales, Kurzemesun 

Vidzemes reģionā). 

Apmācībām jāpiesakās līdz 2014. gada 

3. septembrim, aizpildot anketu 

el ek tr oni ski :  h t tp :/ / e j u z. lv / rd . 

Apmācības ir BEZ MAKSAS – Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas 

un Šveicessadarbības programmas atbalstu 

se dz uz turē šanā s,  ēdinā šana s un 

apmācībuizdevumus. Pašam jaunietim 

jāapmaksā vienīgi ceļa izdevumi uz apmācību 

norises vietu. Apmācības notiks viesu namā 

„Bērzkalni” (Bauskā) divās daļās:  

1.daļa – 2014.gada 19.–21.septembris un 

2.daļa – 2014.gada 28.–30.novembris. 

Apmācības notiks katru reizi pilnas 3 dienas, 

tāpēc laicīgi jāapsver savas iespējas, jo 

piesakoties apmācībām, tiek saņemts 

apstiprinājums, ka dalība notiks pilnā apmērā 

abās daļās. Pēc apmācībām tiks izsniegts 

oficiāls apliecinājums par apmācību kursu. 

Apmācību uzdevumi ir dot iespēju un radīt 

telpu jauniešiem būt radošiem un aktīviem; 

sniegt atbalstu un instrumentus savu ideju 

izstrādei un īstenošanai; veicināt sadarbības 

prasmju veidošanos ar citiem tā paša reģiona 

jauniešiem, kā arī attīstīt ideju īstenošanai 

nepieciešamās plānošanas, sadarbības un 

vadības prasmes. Apmācības vadīs: Aija 

Strazda – Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes 

vadītāja un Rinalds Rudzītis – Sense of Team 

komandas treniņu vadītājs.Rezultāti par 

uzņemšanu apmācību programmā tiks 

paziņoti personīgi līdz 2014.gada 5.septem-

brim. Papildus informācija par apmācībām, 

zvanot vai rakstot Aijai Strazdai – tālr.: 

673366 53 vai  27 07 1252;  e –pa sts 

aija.strazda@redcross.lv.  

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” korespondente 

PIEDALIES ZEMGALES REĢIONA JAUNIEŠU NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS APMĀCĪBĀS 

“RADOŠUMS IR LEDLAUZIS”! 

Zemgales NVO Centra izsludinātajā 

mazo projektu konkursā Zemgales 

nevalstiskajām organizācijām ir 

atbalstīt divi Jēkabpils biedrību 

projekti. Finansējumu realizācijai 

saņems biedrības „Jēkabpils NVO 

resursu centrs” projekts „Izpratnes par 

pilsonisko iniciatīvu nozīmīgumu 

attīstīšana Jēkabpils un Dobeles 

pilsētās” un pensionāru apvienības 

„Sasaiste” iniciatīva „Līdzdarbībai un 

sadarbībai”. 

Kopumā no Jēkabpils nevalstiskajām 

organizācijām tika iesniegti pieci projektu 

pieteikumi, bet kā informē biedrības 

„Zemgales NVO Centrs” Uldis Dūmiņš, 

pieteikumu skaits ir bijis krietni lielāks nekā 

iespējas tos atbalstīt. Tāpēc izskatīšana bijusi 

stingra un arī atbalstītajiem projektiem bija 

jāveic vēlreizēja izdevumu tāmju pārskatīšana 

samazināta budžeta virzienā un labojumi, 

ņemot vērā ekspertu norādījumus. 

„Līdz konkursa noslēguma dienai – 29. 

jūlijam tika saņemti 38 Zemgales reģiona 

NVO projektu pieteikumi, no kuriem 25 

projekti iesniegti pilsoniskās sabiedrības 

iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības jomā, bet 

13 projekti starpkultūru dialoga / 

mazākumtautību iniciatīvu jomā. Iesniegto 

projektu kopējā pieprasītā summa 73 000 

EUR, taču konkursā pieejami 22 000 EUR. 

Izvērtēšana tika veikta īsā laika posmā, 

atbalstot kopā 15 projektus – attiecīgi 10 

pirmās jomas un 5 otrās jomas projektus,” 

papildina U. Dūmiņš. 

Biedrība „Zemgales NVO atbalsta centrs” 

biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” un 

pensionāru apvienības „Sasaiste” projektus 

finansēs Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas projektu konkursa pilsoniskās 

sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga 

jomas “Zemgales NVO projektu programmas” 

ietvaros. 

Līdzīgi projektu konkursi ir plānoti arī 2015., 

2016. un 2017. gadā.  

Informāciju sagatavoja Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centrs, 

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente 

PROJEKTUS REALIZĒS AR ZEMGALES NVO CENTRA FINANSĒJUMU 

http://webanketa.com/forms/70tk0e9n5wskcd1k6dhp4cr/
http://ejuz.lv/rd
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GŪST PIEREDZI, APMEKLĒJOT ZEMGALES UN KURZEMES  

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS  

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”.  

Turpinājums, sākumu skatīt E – avīzes jūlija 

numurā. 

Uz Tukumu pēc smukuma! 

Pieredzes brauciena pirmās dienas svarīgākais 

pieturas punkts bija pilsētā, kuras atpazīs-

tamība tiek vairota ar saukli „Uz Tukumu pēc 

smukuma!”  

Lai gan vasara arī biedrību darbībā ir atpūtas 

periods, biedrības „Tukuma NVO apvienība” 

telpās jēkabpiliešus sagaidīja prāva biedrību 

pārstāvju grupa un apvienības valdes priekš-

sēdētāja Gunta Kalviņa, kura ir gan Tukuma 

pašvaldības deputāte, gan divu biedrību – sie-

viešu invalīdu biedrības „Tukuma Aspazijas” 

un „Tukuma dāmu klubs” valdes priekšsē-

dētāja. „Tukuma NVO apvienībā” darbojas 42 

biedrorganizācijas un šogad apvienībai aprit 

16 gadi. Biedrības izvietojušās likvidētās 

Sabiedrības veselības aģentūras telpās, ko paši 

sauc par NVO māju. Atrašanās vienuviet stipri 

atvieglojot biedrību sadarbību, jo tā ir 

operatīvāka – informē apvienības vadītāja. Arī 

sadarbība ar pašvaldību ir izdevīga abām 

pusēm. Tukuma novada dome, saskaņā ar 

apvienības iesniegto pieprasījumu, sniedz 

finansiālu atbalstu Tukuma novadā juridiski 

reģistrētām nevalstiskajām organizācijām 

divās pozīcijās – sistemātiskam atbalstam 

biedrību darbībai (transporta u.c. izdevumi) 

un konkursa veidā biedrību organizētajiem 

pasākumiem. Arī NVO mājas uzturēšanas 

izdevumus sedz pašvaldība. Finanšu piepra-

sījumi tiek nopietni izskatīti novada domes 

Kultūras, izglītības un sporta komitejā.  

Nupat esot domē esot atbalstīts priekšlikums 

par atbalstu NVO aktīvākajiem darbiniekiem 

– ir izveidots Nolikums par apbalvošanu 

sešās nominācijās NVO jomā un ir iecere 

balvu pasniegšanai veidot īpašu pasākumu. 

„Deputāti par priekšlikuma lietderīgumu 

nešaubījās, jo NVO nozīmē bezatlīdzības dar-

bu un nesavtīgu brīvā laika ieguldījumu. 

Balvas lielums paredzēts līdz pat minimālās 

algas apmēram,” stāsta G. Kalviņa.  

Dots devējam atdodas, jo Tukuma novada 

biedrības ir aktīvi dalībnieki dažādos 

pasākumos – gan pilsētas, gan Rožu svētkos, 

gan citos pasākumos un ikdienā. Kā piemēru 

var minēt domes ēdināšanas pasūtījumu, ko 

trīs dienu garumā 400 pašdarbniekiem ar 

trim ēdienreizēm dienā pilnībā nodrošināja 

NVO. Pensionāru biedrībai ir deleģēts pienā-

kums sveikt gados vecākos iedzīvotājus 

jubilejās – sākot no 75 gadu vecuma, ik pa 

pieciem gadiem. Vienlaikus apsveicēji no 

pensionāru biedrības konstatē apstākļus, 

kādos dzīvo jubilārs, kā arī to, kāda palīdzība 

katram sniedzama. Šādi tiek atrisināta bieži 

vien sastopamā cilvēku gados problēma – 

nespēja lūgt palīdzēt – pensionāru biedrības 

pārstāvji netieši uzzina katra vajadzības un 

paziņo par tām pašvaldības sociālajam die-

nestam. Biedrību ziņā ir arī Lielās talkas, 

sabiedrisko apspriešanu organizēšana, kā arī 

nepamanāmāki pienākumi – biedrības iesais-

tās objektu un eksponātu pieskatīšanā dažā-

dās izstādēs un sarīkojumos. 

Pēc „Tukuma NVO apvienības” apmeklējuma 

brauciena dalībniece, Jēkabpils pensionāru 

apvienības „Sasaiste” pārstāve Lidija Frolova 

pauda sajūsmu par pensionāru biedrība moto, 

kas skan: „Nāc un dari, tu vari!”. „Kopā la-

bāk saskatīt un novērtēt prieku, ko 

sniedz dzīve. Pārliecība par saviem spē-

kiem sekmē sadarbību starp paaudzēm 

un uzlabo veselību,” piebilst L. Frolova. 

Tukumā brauciena dalībnieki viesojās arī 

biedrības „Novadu mūžizglītības centrs” Lat-

vijas Tautas skolas mācību centrā „Zinātne”. 

Mācību centrs Tukumā izveidojies pēc Latvi-

jas Tautskolas reorganizācijas un pastāv jau 12 

gadus, savā darbībā ietverot gan profesionālās 

izaugsmes un personīgās attīstības jeb 

pieaugušo neformālo izglītību, gan sociālā 

darba jomu. „Organizējam apmācības gan 

sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

(NVA) darba meklētājiem, gan interesentu 

grupām. Viens no mūsu speciālajiem virzie-

niem ir apmācības darba aizsardzībā, kas ir 

pieprasīts pakalpojums. Tāpat pieprasītas ir 

apmācības elektrodrošībā – neraugoties uz 

attālumu, mūsu pasniedzēji izbrauc pat uz 

Madonu,” stāsta biedrības valdes priekšsēdē-

tāja Inese Kukule. „Diemžēl daudzi aizbrauc 

un pilsēta top aizvien tukšāka. Tie, kas 

palikuši, dzīvo uz pabalstu rēķina un pat 

jaunieši nav motivēti kaut ko mainīt savā 

dzīvē un mācīties, No NVA komplektēto grupu 

dalībniekiem – bezdarbniekiem ir dzirdēts, ka 

uz centru „Zinātne” lai nesūta, jo tur 

esot jāmācās. It kā zināma veida kompli-

ments, bet patiesībā parāda kā sistēma sa-

kropļojusi cilvēku. Lektori, kuriem ir līgum-

attiecības ar mums, faktiski jau ilgus gadus 

gandrīz nemainīgi ir vieni un tie paši, un 

vecākajam no viņiem ir 72 gadi,” papildina I. 

Kukule. 

Sociālajā jomā mācību centrs „Zinātne” 

sadarbojas ar nodibinājumu „Zantes ģimenes 

krīzes centrs”, kur palīdzēts izveidot savu 

dārzu un notiek regulārs ziedojumu piesaistes 

darbs – sarūpējot rotaļlietas un apģērbu 

krīzes centra bērniem. Tuvojoties septem-

brim, Mācību centrs „Zinātne” organizē palī-

dzības akciju „Piepildīsim skolas somas!”, lai 

daudzbērnu ģimenēs, uzsākot skolas gaitas, 

bērniem netrūktu ne skolas piederumu, ne 

apavu, ne apģērbu.  

Lasīt tālāk 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=3441
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16. augustā, Ikšķiles estrādē notie-

košajā 16. Latvijas Politiski represēto 

personu apvienības rīkotajā salidojumā 

piedalījās arī 25 šīs apvienības Jēkab-

pils nodaļas biedri. 

„Gan dalības maksu, gan transporta izdevu-

mus braucienam uz Politiski represēto salido-

jumu mums apmaksāja Jēkabpils pašvaldība. 

Latvijas pašvaldību ieguldījumu Politiski 

represēto ikgadējās tikšanās norisē savā 

uzrunā dalībniekiem akcentēja arī Latvijas 

Politiski represēto apvienības vadītājs Gunārs 

Resnais,” sarunā pateicību Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai izsaka Latvijas Politiski represēto 

personu apvienības Jēkabpils nodaļas vadītāja 

Maruta Līce . 

To, ka Politiski represētie ir īpaša sabiedrības 

daļa, un šo cilvēku piedzīvotais ierakstāms 

Latvijas vēstures melnākajās lappusēs, un, ka 

tamlīdzīgu notikumu scenārija atkārtošanos 

nedrīkst pieļaut, ar savu klātbūtni un teikto 

apliecinājušas Latvijas Valsts augstākās amat-

personas. 

„Šogad, tāpat kā iepriekšējos savas preziden-

tūras gados mūs ar uzrunu sveica Valsts prezi-

dents Andris Bērziņš, arī Latvijas Republikas 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma ko-

pā ar apsveikuma vārdiem pauda pārliecību, 

ka vēstures atkārtošanās netiks pieļauta. Sali-

dojumā piedalījās Eiropas Parlamenta depu-

tāte no Latvijas Sandra Kalniete un fonda 

”Sibīrijas bērni” vadītāja, režisore Dzintra 

Geka, kura septembrī dosies kārtējā filmē-

šanas ekspedīcijā uz Sibīriju. Šoreiz pēdas 

izsūtītajiem no Latvijas tiks meklētas Vorkutā 

un Intā. Jāpiebilst, ka par spīti cienījamajam 

vecumam, kopā ar filmēšanas grupu 

izsūtījumu vietu pētniecībā piedalīsies 90-

gadīgais Vilis Kreilis, kurš savulaik tiesāts par 

pretošanos padomju varai,” turpina M. Līce. 

„Salidojuma oficiālajā daļā tika nolasīts 

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas 

Solvitas Āboltiņas apsveikums. Prieku par to, 

ka tieši Ikšķile ir izvēlēta kā vieta, kurā 

tradicionāli pulcējas un savos dzīvesstāstos 

dalās politiski represētie un viņu radinieki, 

kuru vidū ir jaunākās paaudzes pārstāvji, 

pauda Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs 

Indulis Trapiņš. Lai arī Ikšķiles estrāde bija 

pārpildīta, un šķietami nevarēja manīt, ka 

mūsu ir mazāk nekā citus gadus, apvienības 

vadītājs G. Resnais savas uzrunas laikā 

klātesošos aicināja ar klusuma brīdi godināt 

tos 920 represētos, kuri aizgājuši mūžībā laikā 

no iepriekšējā līdz šim Politiski represēto 

salidojumam,” papildina M. Līce. 

„Oficiālās daļas noslēgumā tika nolasīts 

Aicinājums, kurā izskanēja politiski represēto 

viedoklis, skarot gan situāciju iekšpolitikā, 

gan ārpolitikā. Noslēgumā viesus un 

pasākuma dalībniekus ar koncertu sveica 

Latvijas Nacionālās operas mākslinieki Ieva 

Parša un Krišjānis Norvilis, turpat pļaviņā tika 

dedzināts tradicionālais atmiņu ugunskurs, 

pie kura savās atmiņās dalījās gan paši 

represijās cietušie, gan tie, kam par pagātnē 

notikušo saglabājušies tuvinieku atmiņu 

pārstāsti. 

Saviesīgās daļas muzikālo fonu šogad nodroši-

nāja mūsu - Jēkabpils muzikanti - bija prieks, 

ka tieši „Kreicburgas ziķeri” parūpējās, lai ne 

tikai būtu, ko klausīties, bet kājām ko turēt, 

iesaistoties lustīgos dančos,” piebilst M. Līce. 

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts”  korespondente 

Foto: Pāvils Tamans 

LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTIE TIEKAS 16. SALIDOJUMĀ  

Savas jaunās mājvietas – telpu Jaunā 

ielā 39 oficiālu atklāšanu 22. augustā 

rīkoja Jēkabpils Baltkrievu biedrība. 

 Atbilstoši pareizticīgo tradīcijām, baltkrievu 

biedrības mājvietu vispirms iesvētīja 

Jēkabpils Svētā Gara pareizticīgo klostera 

draudzes gans tēvs Aleksejs.  

Klātesot Baltkrievijas Republikas ģenerālkon-

sulam Daugavpilī Viktoram Geisikam, Jē-

kabpils pilsētas domes priekšsēdētāja viet-

niekam tautsaimniecības jautājumos Aivaram 

Krapam, biedrības "Latvijas Baltkrievu savie-

nība" valdes loceklei un 11.Saeimas deputātei 

Jeļenai Lazarevai, Jēkabpils pilsētas biedrību 

pārstāvjiem, kā arī uzņēmējiem un privātper-

sonām, Jēkabpils baltkrievu biedrības vokā-

lais ansamblis „Zaviruha” ar muzikāli poētisku 

priekšnesumu prezentēja biedrību un tās 

darbības mērķus. Jāteic, ka ar īpašu atzinību 

tika uzņemta baltkrievu valodā dziedātā 

latviešu tautasdziesma „Aijā, žūžū, lāča bērni”. 

„Lai visi, kas nāk pie mums ciemos, aizietu ar 

labu noskaņojumu, lai šeit gūtais dotu 

iedvesmas „lādiņu” strādāt” – Jēkabpils 

baltkrievu biedrības valdes priekšsēdētāja 

Valentīna Doraščenoka lūdza katru apsveicēju 

savu vēlējumu iesiet kopīgā vainagā, kas 

biedrībā glabātos kā talismans.  

Jēkabpils baltkrievu biedrības dalībniekiem 

veiksmi darbību jaunajā mājvietā  vēlēja arī 

biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” 

pārstāve Ritma Komarova. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts”  korespondente 

SVIN IENĀKŠANU JAUNĀS TELPĀS  
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ATZĪMĒ „BALTIJAS CEĻA” 25- TO GADSKĀRTU 

22. augustā Jēkabpils Latviešu biedrība 

jēkabpiliešus aicināja uz „Baltijas ceļa” 

25. gadadienas atzīmēšanas pasākumu. 

Klātesošos ar uzrunām sveica Jēkabpils Lat-

viešu biedrības vadītāja Māra Grīnberga un 

viens no trim Latvijas Tautas frontes dibinā-

tājiem, III šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa 

kavalieris Valdis Šteins. Pēc pasākuma 

atklāšanas M. Grīnberga sapulcējušos jēkabpi-

liešus aicināja parakstīties uz Latvijas karoga 

krāsas lentītēm un tās sasiet virknē – tā sim-

bolizējot rokās sadošanos Baltijas ceļā, kas 

pirms 25 gadiem veidoja triju Baltijas valstu 

ļaužu dzīvo ķēdi. Sasietās lentas, pievienojot 

karogkrāsas gabaliņu par tiem, kas bija kopā 

pirms ceturtdaļgadsimta, bet vairs nav starp 

mums, tika satītas kamolā un nodotas  

Jēkabpils Tautas nama vadītājam Aigaram 

Godiņam, kuram tika uzticētas rūpes par 

„Baltijas ceļa” 25 gadu piemiņas pasākuma 

Jēkabpilī relikvijas saglabāšanu.  

Pasākuma norise turpinājās Jēkabpils Tautas 

namā – interesenti tikās ar V. Šteinu un 

Leonardu Inkinu – dokumentālās filmas „Būt 

latvietim” režisoru, kā arī varēja noskatīties šo 

aprīlī pirmizrādi piedzīvojušo filmu. 

„Baltijas ceļa” atceri muzikāli bagātināja un 

līdzi dziedāt rosināja Krustpils pagasta 

vokālais ansamblis „Krustpilieši”.  

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” korespondente 

DISKUTĒ PAR NVO IESPĒJĀM UN RESURSIEM 

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” Jēkabpils pašvaldības finansētā 

projekta „Jēkabpils NVO saliedēšanas 

pasākumi – 2014” ietvaros 21.augustā 

rīkoja diskusiju „Kādas iespējas un re-

sursus Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā 

NVO?” 

Diskusija tika rīkota ar mērķi aktivizēt Jē-

kabpils NVO resursu centra biedrorganizā-

cijas un, piedaloties projekta aktivitātēs, for-

mulēt tikai savai biedrībai raksturīgo devumu 

jeb „iezīmēt savas biedrības vaibstus pilsētas 

NVO resursu kartē”. 

Diskusiju vadīja biedrības „Jēkabpils NVO re-

sursu centrs” valdes locekle, Jēkabpils resursu 

centra biedrorganizācijas Biedrības KPK 

„Tilts” vadītāja, psiholoģijas maģistre Inita 

Zarkeviča. 

Diskusija norisinājās kā darbs grupās, kurās 

no sākotnēji individuāli izvēlētiem vizuālajiem 

materiāliem bija jāizveido vienots NVO 

misijas formulējums. Lai šī misija tiktu 

īstenota, diskusijas dalībnieki radīja resursu 

sarakstu.  

Diskusijas gaitā radās vairākas idejas, virzītas 

NVO piedāvāto pakalpojumu publiskošanas 

virzienā. Iespējams, ka viena no tām – sadaļa 

„NVO piedāvā” Jēkabpils NVO resursu centra 

mājas lapā, realizēsies vistuvākajā laikā.  

Projektu „Jēkabpils NVO saliedēšanas pasā-

kumi – 2014.” līdzfinansē Jēkabpils NVO 

resursu centrs. 

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente  

Pļaviņu novada dome ir piešķīrusi 

līdzfinansējumu divām Pļaviņu novada 

biedrības „Kopsolis” iniciatīvām. 

Biedrība „Kopsolis” ir saņēmusi līdzfinansē-

jumu biedrības „Aizkraukles rajona 

partnerība” izsludinātajā atklātajā projektu 

konkursā iesniegtajam LEADER programmā 

īstenotajam pasākumam „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” aktivitātē par kultūras infrastruk-

tūras ierīkošanu un pilnveidošanu "Veidosim 

Gostiņu kultūrvēsturisko parku!". Tās ietvaros 

paredzēts veikt labiekārtošanas darbus 

kultūrvēsturiskā parka teritorijā Gostiņos. 

Projekta īstenošanai piešķirts līdzfinansējums 

600,00 EUR apmērā. 

Savukārt Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda 

atklātajā projektu konkursa programmā 

„Plaukstošu kopienu attīstībai” iesniegtajam 

biedrības „Kopsolis”  projektam par tekstila 

apstrādes tehnikas punkta izveidi ar iespēju 

nodrošināt apmācību novada rokdarbniekiem 

pašvaldībā tika apstiprināts atbalsts EUR 

256,00 apmērā. 

Sagatavoja Anita Sproģe, Jēkabpils NVO 

resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” korespondente  

PIEŠĶIR LĪDZFINANSĒJUMU BIEDRĪBAS „KOPSOLIS” PROJEKTIEM 

Eiropas Savienības mūžizglītības prog-

rammas apakšprogrammas „Grundtvig 

mācību partnerība” projekta „Iegūstam 

daloties – mācības integrācijai” 

ietvaros seši Jēkabpils poļu biedrības 

„Rodacy” pārstāvji apmeklēja Čehijas 

pierobežas pilsētu Jablonkovo. 

Līdzīgi kā Jēkabpils poļu biedrība „Rodacy” 

savu ieguldījumu projektā realizēja mūžizglī-

tības programmas pasākumu piesaistot latvie-

šu Līgo un Jāņu dienas tradīcijām, un „Grud-

tvig” partnerus uzaicinot svinēt vasaras 

Saulgriežu svētkus Jēkabpilī, tā arī Jablon-

kovo Poļu kultūras un izglītības biedrība 

vietējās kultūras un mākslas bagātības 

parādīja saistībā ar 67. Gorāļu dziesmu un 

deju  svētkiem. 

„Cilvēki, kas dzīvo kalnainajā triju valstu – 

Polijas, Čehijas un Serbijas robežpunkta 

apvidū, runā dažādās valodās, bet šajos 

svētkos dziedāja, dejoja un izrādīja amatnieku 

darinājumus vienlīdz aktīvi. Lasīt tālāk 

TURPINA PROJEKTA „IEGŪSTAM DALOTIES – MĀCĪBAS INTEGRĀCIJAI” AKTIVITĀTES 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=3391


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 
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Skola sauc 2014! 

Ir sākusies ikgadējā "Palīdzēsim.lv" rīkotā 

labdarības akcija "Skola Sauc!".  

Jau sesto gadu ikviens tiek aicināts palīdzēt 

uzsākt skolas gaitas bērniem, kuru vecākiem 

nav iespējas sagādāt un nodrošināt visu 

nepieciešamo mācību gada sākšanai. Arī 

šogad īpaši rosinām atbalstīt bērnus un 

jauniešus no audžuģimenēm, daudzbērnu 

ģimenēm, kā arī sociālajam riskam 

pakļautajām ģimenēm: 

 Ziedojot līdzekļus „Palīdzēsim.lv” kontā: 

 Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”, Vienotais 

reģ. Nr. 40008137568, adrese: Jauniela 21-1, 

Rīga, LV-1050;n orēķinu rekvizīti: AS “SEB 

banka”, LV90UNLA0050013761397, SWIFT 

kods: UNLALV2X. Ar norādi – akcijai “Skola 

sauc!”; 

 Nogādājot sarūpētos skolas sūtījumus 

kādā no „Pasta stacijas” termināliem vai 

iegādājoties jau gatavus komplektus ar 

skolai noderīgām lietām SIA „Officeday 

Latvia” interneta veikalā – „komplekts 

sākumskolai” un „komplekts pamatsko-

lai” vai,  

  Piezvanot uz labdarības tālruni 

90006888 un ziedojot 1,42 EUR. 

Akcijas norises laiks 11.08.2014. – 31.08.2014. 

Providus aicina aizpildīt 

aptaujas anketu 

Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs 

PROVIDUS" aicina Tevi aizpildīt anketu, 

kuras mērķis ir apzināt potenciālos sociālos 

uzņēmumus un noskaidrot to darbības 

spektru un daudzveidību. 

Aptaujas dati tiks izmantoti pētījumā, kura 

tiks aprakstīta un apskatīta sociālo uzņēmu-

mu daudzveidība Latvijā, kā arī nodoti Lab-

klājības ministrijai, gatavojot normatīvo ietva-

ru sociālu uzņēmumu darbības nodrosinā-

šanai. Lūgums: 

1) aizpildīt anketu tikai tiem sociāliem uzņē-

mumiem, kuru juridiskais statuss ir biedrība 

vai nodibinājums; 

2) vienai organizācijai aizpildīt vienu anketu. 

Aptauja noslēgsies 2014.gada 15.septembrī.  

 

Piesaki savu kandidatūru SIF 

padomē! 

SIF ir izsludinājis pretendentu atlases konkur-

su dalībai Sabiedrības integrācijas fonda 

padomē. Konkursa mērķis ir izraudzīties sešas 

nevalstiskās organizācijas, kuras būs tiesīgas 

deleģēt savu pārstāvi darbam Sabiedrības 

integrācijas fonda (SIF) padomē. Pieteikties 

konkursā ir tiesības NVO, kura atbilst šādiem 

atbilstības kritērijiem: 

1) nevalstiskā organizācija ir biedrība, nodibi-

nājums, arodbiedrība vai reliģiska organizā-

cija, kurai ir piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss; 

2) NVO ir reģistrēta un darbojas Latvijas 

Republikā vismaz piecus gadus; 

3) NVO statūtos noteiktais darbības mērķis 

vai papildmērķis vismaz piecus gadus ir tieši 

saistīts ar vismaz vienu no sekojošām jomām: 

kultūra un māksla; izglītība (interešu izglītī-

ba), pētniecība un sports; sociālie pakalpoju-

mi un veselība; vide, sociālā un kopienas attīs-

tība; interešu aizstāvība un līdzdalība politikas 

veidošanā; filantropija, brīvprātīgais darbs. 

Konkursā tiek vērtēta nevalstisko organizāciju 

atbilstība šādiem kvalitātes kritērijiem: 

1. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze 

vietējo un starptautisko projektu īstenošanā; 

2. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze 

sabiedrības integrācijas vai pilsoniskās 

sabiedrības attīstības un sabiedriskā labuma 

jomās; 

3. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze 

sadarbībā ar citām nevalstiskajām organi-

zācijām, valsts institūcijām un pašvaldībām. 

Vairāk informācijas http://www.sif.lv . 

Pēc www.nvo.lv sagatavoja Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” korespondente 

LATVIJAS PILSONISKĀS ALIANSES ZIŅAS  

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” dalīborganizācijas – biedrības 

“Holista” nūjotāji 23.augustā piedalījās 

Latvijas 5. Nūjošanas festivālā. 

“Festivāls norisinājās Ventspils Piedzīvojumu 

parkā, kur kopā ar aptuveni četriem simtiem 

nūjotāju no visas Latvijas startēja arī 13 Salas 

novada biedrības “Holista” ši soļošanas sporta 

veida piekritēji,” informē biedrības “Holista” 

vadītāja Ligita Upīte. 

“Dalībnieki varēja startēt divās disciplīnās – 

mūsējie pārsvarā nūjoja 5,3 km distancē, ga-

rāko – 10,6 km distanci sieviešu konkurencē 

veica Olga Kuņankina. 

Katrs finišētājs, kā apliecinājumu par piedalī-

šanos Latvijas 5. Nūjošanas festivālā, saņēma 

īpašo piemiņas cepuri un nozīmīti, kā arī tika 

cienāts ar spēcinošu zupu un svētku kūku. 

Festivāla laikā darbojās Veselības aleja, kur 

bija iespējams konsultēties ar sporta ārstiem, 

saņemt masāžas pakalpojumus, izmantojot 

Ķermeņa masas analizatoru, uzzināt sava 

fiziskā stāvokļa atbilstību ideālajam, kā arī 

iepazīties ar sporta uztura produktiem,” 

papildina L.Upīte. 

“Nūjošana kā aktīvs brīvā laika pavadīšanas 

un veselības uzturēšanas veids īpaši populāra 

kļuvusi pēdējos gados. Pateicoties tam, ka 

Ventspilī ir tradīcija ik gadu organizēt nū-

jošanas festivālu, šī atpūtas veida piekritējiem 

ir iespēja izbaudīt kopības sajūtu, sportojot 

kuplā pulkā,”piebilst L. Upīte. 

Biedrības “Holista” vārdā L. Upīte teic 

“PALDIES!” Jēkabpils Sporta centram un 

personīgi – centra direktora vietniecei Aivai 

Jakubovskai par atbalstu un transporta no-

drošinājumu, kā arī šoferim Jurim – par opti-

mismu, neizsīkstamo enerģiju, esot kopā ar 

biedrības nūjotāju komandu.  

Sagatavoja Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” korespondente 

Foto: no biedrības arhīva 

BIEDRĪBAS “HOLISTA” AKTĪVISTI PIEDALĀS LATVIJAS 5. NŪJOŠANAS FESTIVĀLĀ  
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