
2014. gada februāris 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  

LAI NAV TIKAI „SIEVIEŠU PADA-

RĪŠANA” 

Aktuālākais šī mēneša notikums, neapšaubā-

mi ir jau rīt gaidāmā biedrības „Jēkabpils 

NVO resursu centrs” biedru kopsapulce. Nozī-

mīgs tas ir gan tādēļ, ka daudz informācijas 

par padarīto, gan tādēļ ka sagaidāmas būtis-

kas pārmaiņas. Plānots lemt par statūtu iz-

maiņām, kas ļautu valdes locekļus ievēlēt uz 

ilgāku termiņu nekā viens gads, kā arī par 

savu lēmumu neturpināt biedrības vadību ir 

paziņojusi līdzšinējā valdes priekšsēdētāja 

Agita Pleiko. 

NVO sektoram neizbēgt no ciešas sadarbības 

ar pašvaldībām un arī šajā virzienā, lai arī 

lēnā, tomēr noteiktā solī Resursu centram ir 

izdevies uzsākt iet ar skatu vienā virzienā. Kā 

panākums ir vērtējams līdzfinansējuma pa-

augstināšana ārējiem projektiem no pašvaldī-

bas puses, arī dialoga atsākšanās sadarbības 

līguma ietvaros. Darāmā vēl ir ļoti daudz, lai 

pašvaldības spētu centram uzticēties kā līdz-

vērtīgam sadarbības partnerim, uzticot kādu 

no tās funkcijām. 

Manuprāt, svarīgi, lai jaunajai valdei ir vīzija, 

kādu organizāciju tā grib redzēt vismaz tuvā-

kā gada griezumā, lai ir spēja kvalitatīvi strā-

dāt ar biedrorganizācijām un spēja NVO sek-

toru parādīt kā līdzvērtīgu spēlētāju sabiedrī-

bas attīstībā un tās viedokļa veidošanā, nevis 

pārvērst NVO par „sieviešu padarīšanu”, kā 

par šo sektoru diemžēl nupat atļāvās izteikties 

viena no Saeimas deputātēm. NVO sektoram 

būtu jābūt kā tādam „saprāta balss” elemen-

tam starp sabiedrībā un kapitālismā valdoša-

jiem naudas un varas principiem, kas ik pa 

brīdim liktu atcerēties, ka dzīvojam demokrā-

tiskā un uz vienlīdzības principiem balstītā 

valstī. 

Lai izdodas! 

Liāna Pudule – Indāne 

E-Avīzes redaktore 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

KONSULTĀCIJA „KAS ĪSTI IR CILVĒKTIESĪBAS UN KĀ TĀS 

ATTIECAS UZ KATRU NO MUMS?”  

 Konsultācijas laikā dalībnieki gūs informāciju par to, kā vēstures gaitā 

attīstījusies cilvēktiesību ideja no filozofiskas kategorijas pārtopot konkrētās 

tiesību normās. Dalībnieki iepazīsies ar pamata cilvēktiesībām un svarīgāka-

jiem cilvēktiesību dokumentiem, iemācīsies atšķirt cilvēktiesības no citām tie-

sību jomām, kā arī gūs izpratni, kāpēc to ir svarīgi zināt NVO pārstāvjiem. 

Konsultācijas vadītāja: Kristīne Liepiņa, Izglītībasiniciatīvu centra eksperte-

juristeNorises laiks: 2014.gada 12.marts plkst. 16:00, Brīvības ielā 45. 

ATCERIES - "JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRA" 

BIEDRU GADA SAPULCE 

Jau ceturtdien, 20.februārī notiks sabiedriskā labuma biedrības 

"Jēkabpils NVO resursu centrs" biedru gada sapulce.  

  Biedrība ir Jēkabpilī lielākā nevalstiskā organizācija - tajā apvienoju-

šās 24 Jēkabpils nevalstiskā sektora biedrorganizācijas. Šogad biedru sapulcē ir 

paredzēti divi īpaši svarīgi dienas kārtības jautājumi: biedrības statūtu izmaiņu 

apspriešana  un jauna biedrības valdes priekšsēdētāja vēlēšanas. 
Sapulces norises vieta paredzēta Jēkabpils sociālā dienesta 

zālē, Brīvības ielā 45; laiks: pulksten 16.00. 
  

ATSKAITĪSIES PAR PROJEKTU REALIZĀCIJU 

26. februārī pulksten 15.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bas domes sēžu zālē notiks Nevalstisko organizāciju (NVO) 

2013. gadā realizēto projektu, kam pamatfinansējumu vai līdzfinan-

sējumu ir piešķīrusi Jēkabpils pilsētas pašvaldība, atskaišu pre-

zentācija. 

 

2013. gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīkotajā projektu 

konkursā nevalstiskajām organizācijām finansējumu savu iniciatīvu 

realizācijai saņēma 12 nevalstiskās organizācijas, savukārt vēl četri 

projekti saņēma līdzfinansējumu 10 procentu apmērā. 



“JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS”  VALDES ATSKAITE PAR 2013. GADU 

 

Biedrību Jēkabpils NVO resursu 

centrs vadu ceturto gadu. Uzskatu, 

ka šo gadu laikā biedrību ir izde-

vies ievirzīt jaunā attīstības līmenī, 

un tam par pamatu ir bijusi mērķtiecīga sadarbība gan ar citu 

reģionu nevalstiskajām organizācijām Latvijā, gan pašu mājās – 

Jēkabpilī un Vidusdaugavas reģionā, sadarbība ar valsts un 

pašvaldības iestādēm, ar brīvprātīgajiem, ar pašu biedrības val-

des locekļiem. Paldies visiem! 

Tomēr aizvadītais laika posms nav bijis viegls, pilnībā apstipri-

not, ka mācībās ir grūti, viegli pēc tam kaujā. Ne vienmēr arī 

gribam mācīties, reizēm ļoti jāmeklē motivācija, vai arī izvēla-

mies mācīties tikai formāli, un tad gaidītais rezultāts ne tuvu 

nav tāds, kādu vēlamies.  

2013.gads bijis aktivitātēm ļoti bagāts, nācis ar labām ziņām 

par nopietnu finansiālu atbalstu biedrībai līdz 2015.gada noga-

lei, ko finansē EEZ/Norvēģijas finanšu instruments (FI), līdzfi-

nansē Latvijas valstsun Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Vēl tikai 

31.janvārī noslēdzām pirmo lielāka finansējuma projektu bied-

rības kapacitātes stiprināšanai no Eiropas Sociālā fonda, kad jau 

jūlijā uzsākām aktīvu darbu EEZ/Norvēģijas FI projektā 

„Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”.  

Aktīvi darbojusies valde, sanākot uz 11 valdes sēdēm, lai lemtu 

par visdažādākajiem ar biedrību saistītiem jautājumiem. Biedrī-

bas biedru skaits pieaudzis par trim, un pašlaik tās ir 24 biedrī-

bas, kas apvienojušās Jēkabpils NVO resursu centrā. Jau paš-

laik esam saņēmuši interesi no vēl divām biedrībām. 

 

Gandarījumu NVO sektora darbā man sniedz fakts, ka mēs va-

ram – ja gribam! Ka mums izdodas. Personīgi gandarī, ka esmu 

atradusi domubiedrus, ko var saprast no pusvārda, bet kas uz-

drošinās domāt atšķirīgi, inovatīvi, nebaidās norādīt uz kļūdām, 

pieprasa meklēt jaunus risinājumus un uzdrošināties. Tas pie-

šķir krāsu dzīvei. 

Vilšanās, darbojoties NVO sektorā, ir, ka visā Jēkabpils ļaužu 

spektrā ir tā saucamie „melnie caurumi”, kas atņem spēku dar-

boties, nesniedz gandarījumu, jo ikviens process vienalga vir-

zās nesaprotamu un neatpazīstamu likumu vadīts, tam nav re-

zultātu, tikai tērējošas plūsmas.  

Diemžēl esmu izdarījusi izvēli 2014.gadā vairs neturpināt dar-

bību biedrībā līdzšinējā statusā kā valdes locekle un priekšsēdē-

tāja. Tas nozīmē, ka katrai biedrībai, kas darbojas centrā, ir 

rūpīgi jāpārskata savu biedru potenciāls, mērķtiecīgākos virzot 

Jēkabpils NVO resursu centrs valdei un, iespējams, priekšsē-

dētāja amatam. Es pati vismaz 2014.gadā turpināšu darbu pro-

jektā, veicot man uzticētos pienākumus.  

Mēs ikviens esam īpaši, un esam satikušies šeit, Jēkabpilī, savā 

dzīvei atvēlētajā laikā. Novēlu ikvienam uzdrošināties domāt 

un uzdrošināties darīt labu, jo nav viegli mainīt savus pierastos 

dzīves modeļus. Joprojām uzskatu, ka nevalstiskās organizāci-

jas ir spēcīgs un potenciāli spējīgs spēlētājs visā dzīves laukā, 

tās par tādām vēl tikai kļūst. Es jēkabpiliešos arvien noteiktāk 

sastopu interesi par šo īpašo sektoru, kas ir starpnieks starp 

valsti, privāto biznesu un iedzīvotājiem. Bet šai interesei ir jā-

ļauj skanēt, tāpēc – domā drošāk! Runā skaļāk! Uzdrošinies! 
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Valdes un resursu centra darbu pērn vērtēju pozitīvi. No centra dibinātājiem – dalībniekiem vēlotos vairāk 

iniciatīvas kopējām idejām par projektiem un aktivitātēm. Valdes darbs, manuprāt, bijis konstruktīvs, ies-

pēju robežās palīdzot projektu īstenotājiem. Realizētie projekti un citas aktivitātes ar valdes vadības un 

pieaicināto darbinieku pūliņiem, radīja un stiprināja centra pozitīvo tēlu, kā arī tiesības būt par vienlīdzīgi-

em sadarbības partneriem ar pašvaldībām, uzņēmējiem u.c. Apsveicami centieni izglītot pilsētas domes deputātus par NVO sektoru 

un tā nozīmi. 

Valdes loceklis ALEKSANDRS KALNIŅŠ 

Valdes priekšsēdētāja AGITA PLEIKO 
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„Jēkabpils NVO resursu centrs“ valdē tiku ievēlēta pagājušā gada martā līdz ar vēl četriem, kuri 

valdē bija arī gadu iepriekš.  

Tā kā organizācijas attīstība un darbība lielā mērā saistīta ar realizējamo projektu „Sabiedrības 

integrācijas fonda“ NVO darbības atbalsta programmā, arī valdes locekļu darbs pamatā ritēja 

projekta ietvaros. 

Esmu uzņēmusies darbu, kas saistīts ar publicitāti – sadarbībā ar Anitu Sproģi un Jāni Jurgeviču 

veidoju ikmēneša „Vidusdaugavas NVO E-Avīzi“, ko jūs ikviens saņemat savā e-pastā. Paralēli tam ir bijuši vairāki 

organizatoriski darbi saistībā ar Resursu centra 2013. gada aktivitātēm. Vērtējot pagājušo gadu, kopumā tas ir bijis ļoti sekmīgs. 

Biedrības ikdienas darbs cieši saistīts ar realizējamo projektu, tāpēc grūti nodalīt projekta gaitu no Resursu centra darba. Ja nu 

tomēr, tad vēlētos, lai būtu bijis KOPĪGS valdes darbs, kas pietrūka. Brīžiem šķita, ka daži ir gatavi strādāt, bet citi – tikai runāt. 

Kā veiksmīgāko pasākumu 2013. gadā uzskatu labdarības akciju „Pasniedz roku SintijaiunLaurai“, kam starts tika dots tieši valdē, 

atbalstot Laimdotas Kancānes izauklēto ideju. Kā lielāko vilšanos uzskatu nespēju paust viedokli deputāta Krapa lietā. 

Vēlētos pateikt visiem lielu paldies par atbalstu un kopīgo darbu, šajā gadā uz valdi nekandidēšu. 

Domājot par izaicinājumiem jaunajai valdei, skaidrs, ka viegli nebūs. Jāsaprot, ka Agita Pleiko organizāciju ir izveidojusi un 

attīstījusi līdz līmenim, kad valdes priekšsēdētāja darbs jau ir teju pilna ik dienas slodze. Viņai šos pienākumus ļāva savienot ar 

darbu Sociālajā pārvaldē, nākamajam valdes priekšsēdētājam tik labvēlīga situācija var nebūt. Jāsaprot arī tas, ka daudzas labas 

lietas un idejas var realizēt tikai tad, ja ir finanšu līdzekļi, tāpēc iemītā projektu taciņa ir noteikti jāturpina. Lai gan Resursu centrs 

uztur aktīvu prasību par štata vietu NVO jomā Jēkabpils domē, tas var izrādīties koks ar diviem galiem un veicināt šķelšanos pašas 

organizācijas starpā. Kopumā NVO sektorā Jēkabpilī ir svaigas vēsmas, tāpēc ceru, ka šīs pozitīvās tendences turpināsies. 

Jaunajai Resursu centra vadībai novēlu ražīgu un kopīgu darbu, daudz labu, aizraujošu ideju! 

 

P.S.Diemžēl no valdes locekles Gitas Cankales vērtējums par 2013.gadā paveikto nav saņemts. 

Valdes loceklis ROBERTS AIŠPURS  

„Izvērtējot aizvadīto pārskata periodu - 2013. gadu, biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” 

darbībā jāmin vairākas pozitīvas tendences: 

 pirmkārt -  ne tikai 2013. - jā, bet pēdējos divos līdz trijos gados resursu centra darbs kļuvis pama-

nāmāks; 

 „Jēkabpils NVO resursu centrs” paplašinājies - iesaistījušās jaunas biedrības; 

 resursu centrs parādījis spēju realizēt liela apjoma projektus, kas vienlaikus rāda gan idejas pa-

sniegšanas, gan organizatorisko prasmi; 

 uzlabojusies sadarbība ne tikai ar pašvaldību kopumā, bet arī ar atsevišķiem pašvaldības deputātiem individuāli. 

 Jāpiebilst, ka praksē sevi pozitīvi pierādījusi piecu NVO interešu bloku  izveide. Svarīgi, lai NVO, kas pārstāv kopīgu inter-

ešu bloku, būtu koncentrētas vienuviet - pašvaldībā tas ir ticis akceptēts un iespēju robežās arī veikts. Protams, izvietojums divās adre-

sēs - Brīvības ielā 45 un Jaunā ielā 39 nav ideālais, bet arī ne sliktākais variants.  

 Šogad „Jēkabpils NVO resursu centra” biedriem ir jāveic atbildīgs uzdevums - jālemj par grozījumu veikšanu biedrības Sta-

tūtos. Ir izskanējis priekšlikums par valdes priekšsēdētāja pilnvaru laika pagarināšanu. Viens gads, kā ir pašlaik, ir pārāk mazs termiņš - 

tikko ir iesākts darbs, gads tuvojas noslēgumam. Vai tie būs divi vai trīs gadi, to risināsim kopsapulces gaitā. Iespējamas izmaiņas arī 

valdes sastāvā. Šinī sakarā gribu uzteikt līdzšinējās valdes priekšsēdētājas Agitas Pleiko paveikto. Domāju, ka manis minētās pozitīvās 

izmaiņas NVO jomā lielākoties notikušas, pateicoties A. Pleiko idejām un iniciatīvai, ko kopumā varētu raksturot kā profesionālismu 

NVO vadīšanas jomā. Nemitīga darbošanās liek būt „kustībā” arī pārējiem. Ne mazāk svarīga ir prasme uzklausīt katra viedokli, saba-

lansēt tos un veidot kopēju ideju platformu. Jūtams, ka NVO sektors ir viņas būtībai atbilstošs un tuvs darbības lauks.  

Valdes locekle LIĀNA PUDULE – INDĀNE 



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ 

Projekta Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts ietvaros  

informējam par 2014.gada februārī Jēkabpils pašvaldībā pieņem-

tajiem lēmumiem. Par sadaļu atbild projekta koordinatore Agita 

Pleiko. 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā februārī paredzētas divas domes 

sēdes – 6.un 20.februārī. Svarīgākie mēneša lēmumi pašvaldībā 

ir saistīti ar: 

 privatizējamā SIA „JK Namu pārvalde” pamatkapitāla atgrie-

šanu sākotnējā stāvoklī pēc Augstākās tiesas Senāta Adminis-

tratīvo lietu departamenta lēmuma– zemesgabala Pormaļa 

ielā 35A izslēgšanu no pamatkapitāla, kas jēkabpiliešiem 

nozīmē atgriešanos pie uzņēmuma  privatizācijas procesiem, 

 domes darba organizācijas strukturālām izmaiņām būvvaldē, 

kā arī likvidējo atsevišķas komisijas – Izsoles komisiju un 

Cirsmu izsoles komisiju, veicot izmaiņas koku novērtēšanas 

komisijā, zemes komisijā, 

 pieņemot atsevišķus lēmumu par dažādu pasākumu finansē-

šanu, piemēram, dabas resursu nodokļa īdzekļu piešķīrums 

6225,00 EUR komposta laukuma apsaimniekošanai unpaš-

valdības līdzfinansējumu 1422,00 EUR zivju resursu papildi-

nāšanai Radžu ūdenskrātuvē. 

 

Svarīgākie lēmumi, kas attiecas uz NVO sektoru, ir: 

 pašvaldības mazo projektu konkursa izsludināšana, iesniegša-

na līdz 3.martam, vienam projektam ne vairāk kā 860 EUR, 

detalizētāk skatīt http://www.jekabpils.lv/lv/aktuali/1056 

 darba grupas izveidošana projektu pieteikumu vērtēšanai; 

 komunālo maksājumu apmaksa Latvijas Sarkanā Krusta tel-

pām Brīvības ielā 258A (bij.SES ēka), kas uzjundīja diskusi-

ju par to, kādām NVO un kādā kārtībā tiek apmaksātas telpu 

īre un komunālie maksājumi Jēkabpils pilsētā;  

 atsevišķu NVO pasākumu finansēšana:  

 775, 47 EUR Rokdarbu maģijas skolai 8.martā (rīko LKLSS 

biedrības Jēkabpils nodaļa);  

 545 EUR finansējums tērpiem sporta deju klubs „Alianse” 

dejotājam;  

 854 EUR finansējums “Badmintona klubs SMASH” rīkotā 

tenisa turnīra “Jēkabpils BK SMASH CUP – 2014” organizē-

šanai 14.-15.jūnijā;  

 600,00 EUR piešķīrums biedrības „JK Nams jauniešu klubs” 

rīkoto „Ģimenes svētku” organizēšanai 25.maijā, Kena par-

kā;  

 430,00 EUR  Jēkabpils veterānu un sabiedrisko organizāciju 

pārstāvju braucienam uz Draudzības Kurgānu 6.jūlijā;  

 750,00 EUR piešķīrums Latvijas Taku orientēšanās izlases 

sportista Valda Stroda (biedrības IADC „Ausma” valdes 

priekšsēdētājs) dalībai Eiropas čempionātā, kas notiks 

2014.gada 11.-16.aprīlī, Portugālē. 

Daži no minētajiem lēmumiem vēl galīgajā variantā ir jāapstiprina 

domes sēdē 20.februārī. Ticamību, ka lēmumi tiks pieņemti eso-

šajā redakcijā, dod fakts, ka finanšu komitejas sēdē klātesošie 

deputāti tos apstiprināja vienbalsīgi, TB/LNNK deputātei 

K.Ozolai atturoties jautājumā par braucienu uz Draudzības kurgā-

nu.  
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Šoreiz uz jautājumiem par NVO atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes depu-

tāts, Jēkabpils Sporta skolas direktors Edgars Lamba 

 

1.Kāda ir Jūsu izpratne par to, kas ir nevalstisko organizāciju darbības būtība? 

Nevalstisko organizāciju darbības būtība ir vienādi vai līdzīgi domājošo cilvēku grupa, kas realizē savas intereses piesais-

tot līdzekļus caur projektiem, sponsoriem, kā arī sadarbojoties ar pašvaldību. 

 

2. Kuras Jēkabpils pilsētas NVO Jūs esat apmeklējis vai ar tām sadarbojies? 

Iespēju robežās sadarbība ir notikusi ar vairākām NVO biedrībām. 

 

3. Vai esat informēts par Jēkabpils pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju noslēgto sadarbības līguma būtību (vai 

par faktu, ka tāds noslēgts)? 

Sadarbības līguma būtība ir kā pašvaldība var stimulēt NVO piedalīties gan iekšējos, gan ārējos projektos, kā arī citi atvieglojumi NVO darbībā. 

 

4. Kāds ir Jūsu redzējums – kādas funkcijas (uzdevumus, pienākumus) pašvaldība var;etu deleģēt NVO Jēkabpilī? 

Aptvert tās darbības sfēras, kuras ir interesantas kā NVO biedrībai, kā arī pašvaldībai. 

 

5. Kā tieši Jūs personīgi būtu gatavs līdzdarboties Jēkabpils NVO forumā š.g.novembrī? 

Iespēju robežās izskatīšu visus piedāvājumus. 

http://www.jekabpils.lv/lv/aktuali/1056


TIEKAS BRĪVPRĀTĪGO ASINSSPIEDIENA 

MĒRĪTĀJU INICIATĪVAS GRUPA 
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Šoreiz uz jautājumiem par NVO atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes depu-

tāts, Jēkabpils Sporta skolas direktors Edgars Lamba 

 

1.Kāda ir Jūsu izpratne par to, kas ir nevalstisko organizāciju darbības būtība? 

Nevalstisko organizāciju darbības būtība ir vienādi vai līdzīgi domājošo cilvēku grupa, kas realizē savas intereses piesais-

tot līdzekļus caur projektiem, sponsoriem, kā arī sadarbojoties ar pašvaldību. 

 

2. Kuras Jēkabpils pilsētas NVO Jūs esat apmeklējis vai ar tām sadarbojies? 

Iespēju robežās sadarbība ir notikusi ar vairākām NVO biedrībām. 

 

3. Vai esat informēts par Jēkabpils pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju noslēgto sadarbības līguma būtību (vai 

par faktu, ka tāds noslēgts)? 

Sadarbības līguma būtība ir kā pašvaldība var stimulēt NVO piedalīties gan iekšējos, gan ārējos projektos, kā arī citi atvieglojumi NVO darbībā. 

 

4. Kāds ir Jūsu redzējums – kādas funkcijas (uzdevumus, pienākumus) pašvaldība var;etu deleģēt NVO Jēkabpilī? 

Aptvert tās darbības sfēras, kuras ir interesantas kā NVO biedrībai, kā arī pašvaldībai. 

 

5. Kā tieši Jūs personīgi būtu gatavs līdzdarboties Jēkabpils NVO forumā š.g.novembrī? 

Iespēju robežās izskatīšu visus piedāvājumus. 

4. februārī pensionāru apvienības „Sasaiste” telpās, 

lai atzīmētu 20 gadus senu notikumu - brīvprātīgo asinsspie-

diena mērītāju darbības sākumu, tikās kādreizējās iniciatī-

vas grupas dalībnieces. 

„Pirms 20 gadiem Jēkabpilī četros punktos tika uzsākta 

asinsspiediena mērīšana. Toreiz bija doma palīdzēt gados vecā-

kajiem iedzīvotājiem, kas dzīvo tālāk no poliklīnikas un aptie-

kām, kuras lielākoties koncentrētas pilsētas centrā. Īpaši smaga 

situācija bija kādreizējās dzelzsbetona rūpnīcas jeb „ŽBK”, kā 

to tautā sauca, rajonā - cilvēki nāca ne tikai asinsspiedienu mērīt, daudzi gribēja uzzināt par dažādu zāļu iedarbību un arī par tautas 

medicīnas līdzekļu pielietošanas iespējām. Tad spējām palīdzēt, bet gadi darījuši savu, un nu jau palīdzība nepieciešama pašām,” 

savā uzrunā, uzsākot tikšanos, saka pensionāru apvienības „Sasaiste” valdes priekšsēdētāja Biruta Jemeļjanova. 

„Kad uzsākām asinsspiediena mērīšanas akcijas, bija arī skeptiķi, kas iniciatīvu vērtēja negatīvi. „Kas tad jums tur nāks, 

priekš kam tas vajadzīgs”- tādi viedokļi izskanēja,” stāsta viena no aktīvākajām asinsspiediena mērīšanas grupas dalībniecēm, medi-

cīnas darbiniece ar 42 gadu darba stāžu Egita Kazarjane. „Asinsspiediena kontroles grupā darbojāmies 16 medicīnas darbinieces. 

Papildus asinsspiediena mērīšanai, kurā vairāk iesaistījās medicīnas māsas, konsultēt iedzīvotājus par dažādiem veselības jautāju-

miem nāca arī pensionējušies dakteri. Ļoti atsaucīga bija ārste Svetlana Kazelaite un citi. Jāteic, ka apmeklētāju aktivitāte pierādīja 

šāda pakalpojuma nepieciešamību - apmeklētāju skaits akciju dienās bija no 40 līdz 50. Tātad mēs bijām vajadzīgas,” papildina E. 

Kazarjane. 

Uz brīvprātīgo asinsspiediena kontroles iniciatīvas grupas tikšanos bija ieradušās Milda Stūrniece, Lidija Sirsniņa, Maiga 

Soroka, Vija Turkupole, Līga Pavloviča, Skaidrīte Svešiniece, Rita Grīva, Anna Aleksejeva, Valentīna Penskaja, Smaida Znotiņa 

un Egita Kazarjane. 

Neraugoties uz skumjāku pārdomu iespraukšanos, piemēram - pensionēti mediķi būtu pelnījuši vismaz iespēju piekļūt pie 

ģimenes ārsta bez gaidīšanas rindā, tikšanās noritēja omulīgā gaisotnē. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente  

RŪPĒJAS PAR NAKTS PATVERSMES KLIENTIEM 

Lai mazinātu zemo temperatūru ietekmi uz veselību, Jēkabpils pilsētas pensionāru ap-

vienības aktīvistes sagatavoja dāvanu pilsētas nakts patversmes klientiem   - septiņus 

pārus vilnas zeķu. 

„Ziņās izdzirdot, ka temperatūras pazemināšanās Rīgā izraisījusi vairākus kāju pirkstu 

apsaldēšanas gadījumus, pirmā doma bija, ka arī Jēkabpilī ir cilvēki, kas pakļauti šā-

dam riskam.  Tāpēc ierosināju uzadīt zeķes  un nodot nakts patversmei. Samērā ātri 

tapa septiņi vilnas zeķu pāri, no kuriem četru pāru autore ir mūsu apvienības viena no 

aktīvākajām rokdarbniecēm Zenta Vītola,” informē Jēkabpils pilsētas pensionāru apvie-

nības valdes locekle, zeķu adītāja un  akcijas iniciatore Gaida Skurjate. 

 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente 



 

 „Šobrīd apvienības aktuālākais jautājums ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības izsludinātajā NVO projektu konkursā ie-

sniedzamo iniciatīvu apspriešana,” informē Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienības valdes priekšsēdētāja Dzintra Gavriloviča. 

 „Šogad turpināsim aktivitātes, ko iesākām pērn projekta „Aktīvi seniori Jēkabpilī” ietvaros. Ir iecere tuvāk iepazīties 

ar novadnieku rakstnieku Jāņa Akurātera (dzimis tagadējā Ābeļu pagastā) un Aleksandra Grīna (dzimis tagadējā Kalna pagastā) 

daiļradi. Ir doma par Daugavas kreisā krasta kaimiņu - Latgales novada kultūrvēsturisko un no jauna radīto objektu apskates 

braucienu, kura ietvaros gribam iepazīties ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru un citām ievērības cienīgām vietām. Pro-

jektā pastiprināti gribam pievērsties veselības jautājumiem, kas ir īpaši aktuāli cilvēkiem gados. Ceram izveidot tikšanos ciklu ar 

Jēkabpils pensionētajiem, bet savās veselības jomās izcilajiem speciālistiem dakteriem G. Kiršbergu, V. Skrodeli un A. Zvīdri. 

 Bez jautājumiem, kas skar veselību, pensionāriem ir daudz neskaidrību saistībā ar sadzīvi - kaut vai - atkritumu izve-

šana, atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā un citas. Pagājušajā gadā izveidojās laba sadarbība ar pašvaldības 

amatpersonām, ceram, ka šogad tā turpināsies un uzaicinātie deputāti un speciālisti būs aktīvi un pretimnākoši sadarbības par-

tneri,” par vēlmēm un iecerēm 2014. gadā stāsta Dz. Gavriloviča. 

 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente  

APSPRIEŽ PROJEKTĀ IEKĻAUJAMĀS AKTIVITĀTES 

BIEDRĪBA „SPORTA KLUBS JUKO” LIEK ATDZIMT  

MOTOSPORTA TRADĪCIJĀM 
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 Pateicoties Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta biedrības 

„Sporta klubs JUKO” aktivitātēm, Pļaviņu novadā atdzimst moto-

sporta tradīcijas un pieaug motosporta atbalstītāju skaits arī kaimiņu 

novados.   

  „Mūsu mērķis ir motosportā vairāk iesaistīt jauno paaudzi un 

atbalstīt tos, kas ir talants un vēlēšanās, bet nav iespēju, jo vajadzīgs 

arī finansiāls ieguldījums. Profesionālajās sporta federācijās eksistējo-

šā sistēma bieži jaunos motobraucējus nostāda bezizejas situācijā - ja 

nav veikts dalības maksājums - nekāda sportošana nesanāk. Pašiem 

jaunākajiem ir vajadzīgs, lai kaut vai nelielas balvas, bet tomēr sa-

ņemtu katrs, tāpēc mūsu sacensībās godalgas saņem visi mazie motosportisti. 

 Motosports nav no vieglākajiem sporta veidiem. Tikai nezinātājam var šķist, ka tas ir viegli, un vienīgais, kas jāprot - 

nostūrēt pareizajā virzienā. Lai jaunieti sagatavotu par labu motosportistu, jau no mazotnes jāuzsāk fiziskās sagatavotības treni-

ņi. Jo sportists fiziski labāk ir sagatavots, jo mazāka ir traumu iespējamība. Salīdzinot motobraukšanu ar skriešanu, motokross 

prasa lielāku spēka patēriņu - trase tiek izbraukta stāvus uz kāpšļiem, un ikviena piezemēšanās vai uzrāviens rada milzīgu slodzi 

uz ķermeni visā tā garumā,” stāsta biedrības „Sporta klubs JUKO” valdes priekšsēdētājs Normunds Jukša.  

PLAŠĀK LASIET ŠEIT  

AICINA PIETEIKT APBALVOJUMAM „LAIKS ZIEDONIM”  

 Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” izsludina pretendentu pieteikšanu apbalvojumam „Laiks Ziedonim”. Apbalvojumam 

iespējams pieteikties vai arī pieteikt pretendentus līdz 2014. gada 3. martam. 

2014. ir pirmais gads, kad dzejnieka un publicista Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā - 3. maijā, fonds „Viegli” pirmo 

reizi pasniegs apbalvojumu „Laiks Ziedonim” piecās nominācijās: zinātnē - „Taureņu uzbrukums”, novadpētniecībā - „Kedas”, 

tautsaimniecībā -  „Zemi es mācos”, bērniem un jauniešiem - „Rabarbers” , kā arī par dzīvi literatūrā - „Bize”. Apbalvojuma 

mērķis ir ik gadu apbalvot tās personības, kas ar savu izcilību, degsmi, sūtību, veiksmi, stāju un savpatību iedvesmojušas labā-

ku Latviju. 

 PLAŠĀK LASIET ŠEIT 

 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=2701
http://jekabpilsnvo.lv/?p=2706


JAUNĀS MĀMIŅAS TIEKAS PROJEKTĀ „OTRAIS” 

 Jēkabpils novada Rubenes pagasta biedrības „Ūdenszīmes” februāra aktivitāšu sarakstā ir divu LEADER  

programmas (mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai) Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) finansētu projektu: "Sociālā atbalsta telpu vienkāršota renovācija Kaldabruņas skolas ēkā"  un  

"Stikla kausēšanas darbnīcas izveidošana Kaldabruņas skolā" realizācija. 

 „Abiem projektiem jānoslēdzas šī gada jūnijā.  Iniciatīvas "Sociālā atbalsta telpu vienkāršota renovācija Kaldabru-

ņas skolas ēkā"  finansējums ir  9974,86 lati un tajā iekļauti telpu, kur mums notiek lietoto mantu apmaiņa, remontdarbi. 

Projekta rezultātā Kaldabruņas skola par vietu, ērti pieejamu personām ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu rati-

ņiem. 

 Savukārt par projektam "Stikla kausēšanas darbnīcas izveidošana Kaldabruņas skolā" piešķirtajiem līdzekļiem -  

2829,50 latiem, ir pasūtīta stikla kausēšanas krāsns un gāzes degļa iekārta. Ceram, ka pasūtījumu saņemsim februāra beigās. 

Līdzko aprīkojums būs mūsu rīcībā, veiksim uzstādīšanas darbus un apgūsim stikla kausēšanas mākslu,” informē biedrības 

„Ūdenszīmes” valdes priekšsēdētāja Ieva Jātniece. 

 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente 
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 Uzsākot projekta „Otrais” realizāciju, 6. februārī Pļaviņu jaun-

iešu centra „Ideja” telpās notika Pļaviņu novada jauno māmiņu pirmā 

tikšanās.  

 „Projekts „Otrais” ir Pļaviņu novada jauno māmiņu iniciatīvas gru-

pas izlolota ideja un tai, jauniešu projektu konkursa ietvaros aprobētai, ir pie-

šķirts Pļaviņu novada domes finansējums,” informē Pļaviņu novada domes 

jaunatnes lietu speciāliste Ināra Upeniece. 

 „Tikšanās, kurās sanāks jaunās māmiņas kopā ar mazuļiem, plānotas 

ik ceturtdienu. Uz pirmo bijām 11 māmiņas ar bērniņiem vecumā no diviem 

mēnešiem līdz pat trim gadiem. Jaunajām māmiņām tā ir sava veida pieredzes 

gūšanas skola - ir ārkārtīgi daudz jautājumu gan ēdināšanas, gan kopšanas, gan citos jautājumos. Mammas, kurām mazuļi paaugušies, var 

sniegt informāciju, piemēram, par rotaļlietām, vienreizējas lietošanas autiņiem, jo ne vienmēr tas, ko piedāvā, atbilst  kvalitātei, par kādu 

tiek radīts iespaids reklāmās. Bet galvenais mērķis ir kopības un atbalsta sajūtas radīšana, ko mēs - jaunās māmiņas varam sniegt viena 

otrai,” stāsta projekta „Otrais” vadītāja un jaunā māmiņa Līga Davidova. 

 „Iniciatīva ietvers ne tikai dalīšanos savā pieredzē, plānojam tikšanos ar fizioterapeiti Klaudiju Hēlu, kura vadītā nodarbība 

jaunajām māmiņām pērn izpelnījās plašu interesi, dosimies un Pļaviņu novada bibliotēku, kur uzzināsim par to, kādas  grāmatas ieteicamas 

konkrētā bērna vecumā, kā arī to, kādi skaitāmpanti mācāmi. Projektā iekļauts pieredzes apmaiņas brauciens - pie Kalsnavas jaunajām 

māmiņām. Izmantosim arī pašu māmiņu zināšanas - viena no mums strādā bērnudārzā un informēs par jautājumiem, kas aktuāli, uzsākot 

apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi. Tāpat šīs tikšanās reizes izmantosim, lai apģērbu, ratus un citas mantas, ko mūsu mazuļi pārauguši, 

nodotu māmiņām, kurām tieši šobrīd tās noder,” papildina L. Davidova. 

 Projekta vadītāja uzsver, ka ieguvēji būs ne tikai vecāki, bet arī bērni: „Mazulis, uzturoties sev līdzīgu sabiedrībā, būs sagata-

vots bērnudārza gaitām, pratīs kontaktēties un atrast draugus.” 

 Sarunu noslēdzot, L. Davidova piebilst, ka nākotnē Pļaviņu novada jauno māmiņu iniciatīvas grupa, iespējams, pārtaps biedrī-

bā - aktivitātes izraisot lielu interesi un uz apmācībām, ko vada uzaicinātie speciālisti, ierodoties aizvien lielāks skaits ieinteresēto māmiņu.  

 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente 

Foto: Ināra Upeniece, Pļaviņu novada domes jaunatnes lietu speciāliste 

KALDABRUŅAS SKOLĀ RENOVĒ SOCIĀLĀ ATBALSTA TELPAS UN TOP STIKLA 

KAUSĒŠANAS DARBNĪCA 



SKAIDRO PAR VID   
IESNIEDZAMO GADA  
PĀRSKATIEM  
 
Sakarā ar vairāku sabiedriskā labu-

ma organizāciju izrādīto neizpratni 

par Valsts ieņēmumu dienesta pie-

prasījumu sniegt detalizētu informā-

ciju par saimnieciskās darbības 

ieņēmumu izlietojumu, lai izvērtētu 

biedrības veikto sabiedriskā labuma 

darbības atbilstību sabiedriskā 

labuma organizācijas (SLO) likuma 

prasībām, Latvijas Pilsoniskā alian-

se (LPA) sniedz skaidrojumu.  

 

SLO likuma 11.panta otrā daļa 

ietver ieņēmumu izlietojumu 

ierobežojumus, nosakot, ka SLO 

no ziedojumu un ieņēmumu no 

saimnieciskās darbības kopsummas 

tikai 25% var novirzīt administratī-

vajiem izdevumiem, ar nosacīju-

miem:  

 

ja SLO saņemto ziedojumu kop-

summa kalendārajā gadā pārsniedz 

12 minimālās mēneša darba algas 

jeb 24, 000 EUR;  

 

attiecas uz ieņēmumiem no tās 

saimnieciskās darbības, kurai pie-

mēro nodokļu atvieglojumus.  

PLAŠĀK LASIET ŠEIT 

BIEDRĪBA „VIDES INICIATĪVU CENTRS” ANALĪZĒ PAVEIKTO  

Apmācības Zemgales reģiona jauniešiem "Mērķē augstāk!" 

  
Apmācības "Mērķē augstāk!" organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbī-
bā ar biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienību "Latvijas Sarkanā Krusta Jaunat-
ne". Apmācības notiks divās daļās š.g. 7.-9.martā Bauskas novadā un š.g. 11.-13.aprīlī 
Ventspils novadā. Apmācību mērķis ir palīdzēt jauniešiem apzināties savas iespējas atrast 
savu mērķi un arī sasniegt to. 
Dalībnieku profils: Zemgales reģiona jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem. 
Apmācības vadīs: 

 1.daļa: 7.-9.marts – Ieva Upesleja un Valters Melderis 
 2.daļa: 11.-13.aprīlis – Ginta Salmiņa un Ieva Upesleja 
  
Pieteikšanās: aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē līdz š.g. 26.februārim. 
Plašāka informācija: laura.riekstina@redcross.lv. 

 

Brīvprātīgā darba iespēja Rumānijā projektā "Year of the youth 

invasion"  

 
Brīvprātīgo centrs Cluj-Napoca Volunteer Centre piedāvā Eiropas Brīvprātīgā darba iespēju 
jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Projekts "Year of the youth invasion" norisinā-
sies no š.g. 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam. Projekta mērķis ir dalībnieku pras-
mju uzlabošana tādās jomās kā komunikācija, laika plānošana, komandas darbs, pasākumu 
organizēšana u.c., kā arī neformālās izglītības popularizēšana vietējā sabiedrībā. Projektā 
piedalīsies 6 brīvprātīgie no Spānijas, Itālijas, Latvijas, Vācijas, Austrijas un Dānijas. Sīkāka 
informācija par projektu šeit. 
Pieteikšanās: 
sūtot CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu agris@zemgalei.lv līdz š.g. 26.februārim. 

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 
Maketētājs Jānis Jurgevičs, jurgevics.janis@jak.lv t:28467861 

www.jekabpilsnvo.lv 

@JekabpilsNVO 
 

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45, Jē-

kabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

 Biedrībai „Vides iniciatīvu centrs” īstenojot projektu „Jēkabpils un apkārtējo nova-

du sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, 

veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” (Nr. 2012.EEZ/DAP/

MIC/157) apkopoja pirmā pusgada rezultātus. 

 2013.gada septembrī ir notikusi ievaddiskusija, kuras laikā projekta realizētāji uz-

klausīja gan sadarbības partneru, gan pašvaldības, gan citu NVO pārstāvju viedokļus un 

ieteikumus projekta efektīvākai realizācijai. Nākošajā dienā pēc diskusijas bija organizē-

ta vides sakopšanas talka pilsētas Mežaparkā, kur bija iesaistīti gandrīz ap 40 brīvprātī-

go. 

 Projekta darba grupa pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros apmeklēja Vācijas 

parkus, kuros izvietoti āra trenažieri. Brauciena rezultātā  ir iegūta informācija par āra 

trenažieru veidiem un izvietošanas vietas kritērijiem. 

 Ar projekta finansiālo atbalstu ir izstrādāta biedrības „Vides iniciatīvu centrs” inter-

neta vietne.  

 Lai iepazīstinātu sabiedrību ar veicamo darbības programmu, plānotajam aktivitā-

tēm, 2013.gada decembrī Vides iniciatīvu centrs organizēja informatīvu semināru – 

preses konferenci. Semināra laikā bija iespēja iepazīties ar Ķeguma novada pašvaldības 

pieredzi – pludmales labiekārtošanas projektu un āra trenažieru parka ierīkošanu. Kā arī 

vērtīgi ieteikumi tika saņemti no nūjotāju biedrības „Holista” pārstāvjiem un trenažieru 

ražošanas uzņēmuma SIA MK Dizains. 
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