
2014. gada janvāris 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  

JĒKABPILS NVO 

RESURSU CENTRS 

PĀRMAIŅU GAIDĀS 

Jauns gads nāk ar būtiskiem jaunumiem, 

jo biedrība „Jēkabpils NVO Resursu 

centrs” ir pārmaiņu priekšā. 20. februārī 

notiks biedrības biedru kopsapulce, lai 

pārvēlētu valdi, kura savukārt ievēlēs 

valdes priekšsēdētāju. Jau šobrīd skai-

drs, ka izmaiņas būs būtiskas, tādēļ 

biedrības vārdā vēlreiz atgādinām, ka 

piedalīšanās kopsapulcē ir ļoti svarīga, 

bet vēl jo svarīgāk ir domāt par ievēla-

mo valdi, tās līdzšinējo darbu un valdes 

locekļu kandidātu izvirzīšanu no savām 

biedrībām.  

Gads ir nācis arī labām ziņām – akcija 

„Pasniedz roku Sintijai un Laurai” ir 

bijusi ļoti veiksmīga. Sintija jau ir 

klīnikā Vācijā, lai veiktu operāciju, 

savukārt Laura gatavojas doties uz 

Sanktpēterburgu. 

Esam mainījuši E-Avīzes dizainu, ceru, 

ka jums patiks, tomēr lūgums nekau-

trēties un paust savu viedokli uz epastu. 

Jūsu ieteikumi mums ļoti noderēs. 

Šajā E-Avīzes numurā aktualitātes gan 

par Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

lēmumiem, gan par NVO darbību, 

plānotajiem un notikušajiem pasākumi-

em. 

Uz tikšanos biedrības „Jēkabpils NVO 

resursu centrs” kopsapulcē 20. februārī! 

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

UZSĀKTA PROJEKTA „VIDUSDAUGAVAS  RE-

ĢIONA NVO  DARBĪBAS ATBALSTS”  II POSMA 

REALIZĀCIJA 

 

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” 2014. gadu ir uzsākusi ar projekta 

„Vidusdaugavas  reģiona NVO  darbības atbalsts”  II posma realizāciju.  

Minētais projekts ir viens no Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstītajiem 99 

projektiem, kuriem 90 % no nepieciešamā finansējuma tiek piešķirti, realizējot Eiropas Ekono-

mikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) programmu „NVO fonds”. Projektu finansiāli atbal-

sta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, kā arī Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Projektā ieguldīto 

līdzekļu kopsumma 2014. gadam ir 26 560.28 EUR. 

 Projektu kopumā paredzēts realizēt 2,5 gados un I posms pusgada garumā tika īstenots 2013. 

gada otrajā pusē. 

Projekta otrajā kārtā turpināsies gan pagājušajā gadā uzsāktās aktivitātes, gan tiks 

uzsāktas jaunas iniciatīvas – turpināsies darbs pie Vidusdaugavas reģiona (Jēkabpils pilsēta. 

Jēkabpils novads, Krustpils novads, Salas un Pļaviņu novadi) NVO koalīcijas izveides, sadarbī-

bas ar pašvaldībām, tai skaitā lielāko reģiona – Jēkabpils pašvaldību. Tāpat reizi mēnesī iznāks 

E-avīze par aktuālāko NVO jomā. NVO publicitātes paplašināšanai 2014. gadā tiks veidota 

sadarbība ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības ikmēneša izdevumu „Jēkabpils Vēstis” un laikrakstu 

„Brīvā Daugava”. 

Plašāk lasiet šeit. 

 NOTIKS  "JĒKABPILS NVO RESURSU CEN-

TRA" BIEDRU GADA SAPULCE 

Šī gada 20.februārī notiks sabiedriskā labuma biedrības "Jēkabpils NVO 

resursu centrs" biedru gada sapulce.  

  Biedrība ir Jēkabpilī lielākā nevalstiskā organizācija - tajā apvienojušās 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, Brī-

vības ielā 45; laiks: pulksten 16.00. 

 

 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

http://jekabpilsnvo.lv/2014/01/uzsakta-projekta-vidusdaugavas-regiona-nvo-darbibas-atbalsts-ii-posma-realizacija/


“Sintijas un Lauras veselības atgūšanai  
2013. gadā saziedotā summa ir 12 298,12 
EUR.” 

 E-Avīzes izdošana 

 Grāmatvedības konsultācijas (iepriekš piesakoties pa tālruni 65220097 

vai rakstot nvoresursi@inbox.lv.) 

 Lietvedības konsultācijas – iespēja jebkurai reģiona NVO saņemt konsul-

tāciju klātienē, telefoniski vai e-pastā par ar NVO lietvedību saistītiem jautā-

jumiem. 

 Turpinās sadarabības ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, tiks uzsākta 

sadarbība ar apkārtējo novadu pašvaldībām. 

 Tiks uzsākta informatīva materiāla, kas atspoguļotu NVO darbību koalīcijā kā 

labo praksi, sagatavošana. 

 20.02.2014. biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” kopsapulce. 

NOSLĒGUSIES LABDARĪBAS AKCIJA 

JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRA PROJEKTA 

“VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO DARBĪBAS 

ATBALSTS” AKTIVITĀTES FEBRUĀRĪ: 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

aizvadītajā gadā realizēja labdarī-

bas akciju „Paniedz roku Sintijai 

un Laurai!”. Sintijas un Lauras 

veselības atgūšanai  2013. gadā 

saziedotā summa ir 12 298,12 

EUR. Šobrīd meitenēm ir pārskai-

tīti 4 949,47 EUR. 

Atgādinājumam: Sintija Alle 

un Laura Avsjukeviča ir tikko 18 

gadu slieksni sasniegušas jaunie-

tes. Sintija pērnā gada pavasarī 

beidza Jēkabpils 3. vidusskolu 

un iestājās Rīgas Stradiņa Uni-

versitātes rehabilitācijas fakultā-

tes Uztura programmas budžeta 

grupā, savukārt Laura pēc pamatizglītības 

iegūšanas Jēkabpils 3. vidusskolā turpi-

nāja mācības Bulduru Dārzkopības vi-

dusskolā un 2013./2014. mācību gads 

solīja daudzsološu noslēgumu -  diploma 

saņemšanu. Katrai no viņām bija savi 

sapņi un ieceres, tikai diagnozes - ļaunda-

bīgi audzēji, to realizāciju atlika uz neno-

teiktu termiņu.  

Kā informēja Sintijas mamma 

Iveta, 25.janvārī Sintija dodas uz Vāciju, 

jo 27. janvāris ir diena, kad jābūt klīnikā 

Minsterē. Pati Sintija arī jūtoties labāk. 

Ķīmijterapiju pavadošie simptomi pama-

zām izzūdot.  

Plašāk lasīt šeit.  

IESPĒJA KONSULTĒTIES 

PAR LIETVEDĪBU 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

biedrībām piedāvā iespēju 

konsultēties par lietvedības 

jautājumiem katru otrdienu 

un piektdienu no pulksten 

9.00 – 12.00 biedrības Jēkab-

pils NVO resursu centrs 
birojā Brīvības ielā 45, Jē-

kabpilī, 2.stāvā, tālr. birojā 

652 20097 vai mobilais tālr. 

26334547. Piesakoties pa 

tālruni, ir iespēja vienoties arī 

par citu konsultācijas laiku. 

Iespējams rakstīt arī uz e-

pastu nvoresursi@inbox.lv ar 

norādi "Lietvedības konsultā-

cija". 
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IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSUS 

No š.g. 3.februāra līdz 3.martam Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu neval-

stiskajām organizācijām, aicinot iesniegt pieteikumus noteiktajā termiņā, atbilstoši nolikumam "Par 

kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam"  

Plašāk lasiet šeit. 

http://jekabpilsnvo.lv/2014/01/noslegusies-labdaribas-akcija-pasniedz-roku-sintijai-un-laurai/
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3anvoresursi%40inbox.lv
http://www.jekabpils.lv/lv/jaunumi/jaunakie/3027


AICINĀM PIEDALĪTIES NVO DARBNĪCĀ  

„NVO INICIATĪVU ILGTSPĒJA” 

2014. gada 14. februārī (piektdiena), no pl. 10:30 -17:00 

 

Jēkabpilī, Agrobiznesa koledžā (Pasta iela 1). 
 

 

Darbnīcas žanrs: radoša darbnīca – performance – kolektīva jaunrade. 

Darbnīcas tēma: demokrātijas darbināšana Latvijas kopienās, praktiski attīstot vietējo NVO aktīvistu sadarbības kompetences un mazpilsētu 

un lauku mazo NVO darba efektivizēšana vietējās sociālās attīstības labā.  

Darbnīcu organizē: Amerikas Savienoto valstu vēstniecība Rīgā, Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) un Izglītības iniciatīvu centrs 

(IIC). 

Darbnīcu vada:  Liesma Ose (LKIF valdes priekšsēdētāja) un Jānis Baltacs (SIA kota.nu). 

Norises darba kārtība: 

10:30 -11:00   Reģistrēšanās, rīta kafija 

11.00 -14.00   I daļa 

14.00 -15.00   Pusdienas  

15.00 -16:50   II daļa 

16:50 -17:00   Kopsavilkums. 

*Pieteikšanās: 

e-pasts: liva@iic.lv, tālr. birojā: 65235635 (Līva) vai mob.tālr 26306704 (Daiga) 

*Pieteikšanā obligāta, jo vietu skaits ierobežots! 

* Dalībniekiem jāpiedalās darbnīcā līdz pl. 17:00! 

 

Papildus informācija - pielikumā un IIC mājas lapā www.iic.lv 

  3 

Šoreiz uz jautājumiem par NVO darbības lomu un vietu sabiedrībā 

atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes deputāts, , Jēkabpils 2. 

vidusskolas direktors Aleksandrs Deinis. 

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

Mana izpratne NVO darbības būtība ir dot iespēju cilvēkiem realizēt savas intereses, vēlmes iece-

res, būt cilvēku vidū un dalīties arī ar savu māku radoši domāt un darboties. 

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

Pagaidām ne arvienu no pilsētas NVO sadarbība nav bijusi.  

3. Vai esat informēts par Jēkabpils pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju 

noslēgto sadarbības līguma būtību (vai par faktu, ka tāds noslēgts)? 

Jā, esmu informēts. 

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

Pašvaldība varētu dot iespēju realizēt pašvaldības projektus, kuri nepieciešami pilsētai, tās iedzīvotājiem, piem., ikgadējiem pilsētas svētku, 

sporta un kultūras pasākumu organizēšanai. 

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

Varu palīdzēt risināt jautājumus, kuri saistīti ar izglītību. 

mailto:liva@iic.lv


2013.GADA ATSKAITE  

PAR JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AP-

MEKLĒTAJĀM SĒDĒM 

Mēneši: augusts – decembris 

 

2013.gada projekta darbības laikā apmeklētas un monito-

rētas 7 Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes sēdes, 15 Finanšu 

komitjas un Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

komitejas sēdes, kuru laikā veiktas vismaz četras NVO sektora 

interešu aizstāvības. Vairākkārt pēc nepieciešamības veikta depu-

tātu informēšana par NVO sektoram un konkrētajam projektam 

svarīgiem jautājumiem, izteikts viedoklis. NVO sektors informēts 

ar e-avīzes palīdzību, kā arī e-pastos, nosūtot informāciju par sva-

rīgākajiem jautājumiem.  

 Sēžu visumā regulārs monitorings dod iespēju būt infor-

mētiem par Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbu, izprast notieko-

šos procesus, savlaicīgi reaģēt uz sektoram svarīgiem lēmumiem, 

iedarboties uz to pieņemšanu jau lēmumprojekta procesā, kad vēl 

ir iespējams panākt kādas izmaiņas. 

 Sēžu monitorings un interešu pārstāvība ir devis iespēju 

sekmīgi noorganizēt divas iedzīvotāju tikšanās ar Jēkabpils pil-

sētas pašvaldības pieciem jaunievēlētajiem deputātiem Kasparu 

Skruzmanu, Raivi Ragaini, Andri Rutko, Kristīni Ozolu un Niko-

laju Anuškeviču, kā arī otru tikšanos ar Jēkabpils pilsētas pašval-

dības priekšsēdētāja vietnieku pilsētattīstības jautājumos Aivaru 

Krapu. Tikšanās laikā iedzīvotāji, kas darbojas NVO, ir izzinājuši 

deputātu viedokļus par sektoru un viņu redzējumu par iespējām 

sadarboties ar pašvaldību dažādos procesos, kā arī uzdevuši virkni 

ne tikai sektoram, bet visai Jēkabpils sabiedrībai svarīgus jautāju-

mus, uz kuriem saņēmušas dažāda veida pilnīgākas vai nepilnīgā-

kas atbildes. Saistībā ar šīm tikšanās reizēm ir panākta vienošanās 

par sociālās jomas NVO tikšanos ar atbildīgās komitejas deputā-

tiem pirms Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu 

komitejas sēdēm (pēc nepieciešamības), kā arī uzzināta detalizētā-

ka informācija par pilsētas 2014.gada budžeta sadaļām un tajās 

paredzētajiem pilsētai svarīgu jautājumu risinājumiem.  

 Svarīgi, ka ir noorganizēta viena Sadarbības padomes 

sēde, kuras laikā ar NVO piecu sadarbības bloku un Jēkabpils 

NVO resursu centrs priekšsēdētāju tikās Jēkabpils pilsētas pašval-

dības priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautājumos Jānis Raščev-

skis un Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve Aiga Sleže. Sadar-

bības padomes sēdes konkrēti divi panākumi ir izmaiņas pašvaldī-

bas saistošajos noteikumos par līdzfinansējuma piešķiršanu ārējā 

finansējuma projektiem palielinājumu līdz 3000 EUR agrāko 

1000Ls vietā, kā arī sadarbības projekts pašvaldības drukātās avī-

zes jomā, 2014.gadā atvēlot NVO ziņām vienu lappusi ik mēnesi. 

Aizsākta diskusija par 

telpām NVO darbības nodrošināšanai. 

  

2013.gadā iesākta un uzturēta spēkā tradīcija ik mēnesi e-avīzē 

ievietot viena deputāta atbildes uz pieciem ar NVO saistītiem 

jautājumiem. Atbildes liecina, ka deputātu izpratne par NVO 

darbību ir ļoti dažāda un bieži vien visai atšķirīga, lai gan viņiem 

pašiem tā neliekas. Tāpat redzams, ka katrs no viņiem sadarbības 

ar NVO nepieciešamībai piešķir dažādu nozīmi – lai gan vārdos 

nostāja ir atbalstoša, iztaujājot detalizētāk, kļūst skaidrs, ka atbil-

des ir sagatavotas formāli, viedokļiem nav ne atbilstīga pamatoju-

ma, ne ieintersētības, lai gan to, protams, nevar teikt par visiem 

deputātiem. Lielākās deputātu daļas iztaujāšana vēl tikai priekšā. 

 Vēlos teikt atzinīgus vārdus par pašvaldības Sabiedris-

ko attiecību nodaļas ieguldījumu un darbinieku atsaucīgumu sa-

darbības procesa nodrošināšanā, jo īpaši Aigai Sležei. Pozitīvu 

attieksmi 2013.gadā esam saņēmuši arī no Pilsētsaimniecības 

depratamenta vadītāja Raita Sirmoviča, Attīstības nodaļas vadītā-

jas Sandras Gogules un Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas 

Dainas Akmenes un darbinieces Ineses Lapiņas, kā arī Izglītības 

nodaļas vadītājas Līgas Kļaviņas. Paldies visiem domes adminis-

trācijas darbiniekiem, kas bija atbalstoši dažādu NVO jautājumu 

kārtošanā! 

 Sadarbības atbalstu 2013.gadā varēja just no pašvaldī-

bas vadītāja Leonīda Salceviča, lai gan tieša sadarbība šī gada 

laikā neveidojās – tas ir 2014.gada dienaskārtības jautājums. 

 Lielākā vilšanās 2013.gada projekta sadarbības laikpos-

mā ir viena no jaunajiem deputātiem sapratnes demonstrējums par 

NVO sabiedriskā labuma būtību, publiski oficiālā sēdē to atļaujo-

ties vienādot ar savas dzimšanas dienas ballīti.  

 Lielākais gandarījums 2013.gada projekta sadarbības 

laikposmā ir deputātu atsaucība Jēkabpils NVO resursu centra 

rīkotajai labdarības akcijai „Pasniedz roku Sintijai un Laurai!” 

pēc tam, kad par akciju tika informēts domes sēdē. Paldies par to! 

 Stabilākais 2013.gada projekta panākums – sadarbī-

bas ar pilsētas mēra vietnieku sociālajos jautājumos Jāni Raščev-

ski aizsākšana, regulāru procesu iedibināšana (kā sadarbības pa-

dome, ikmēneša tikšanās pirms Sociālo lietu komitejas, lappuse 

drukātajā pašvaldības avīzē). 

 Novērtējot ikvienu, kas sadarbības procesos ar Jēkabpils 

pilsētas pašvaldību ielicis savu artavu gan no NVO, gan pašvaldī-

bas puses, vēlu tikpat un vēl sekmīgāku visu jauno, 2014.gadu! 

Lai sapratne, atsaucība un patiesa ieinteresētība visa gada garu-
  4 



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

realizētā projekta 

„Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” ietvaros koor-

dinators sadarbībai ar lielāko 

reģiona pašvaldību Jēkabpilī 

informē par 2014. gada janvārī   

pieņemtajiem lēmumiem.  

Par sadaļu atbild projekta koor-

dinatore Agita Pleiko. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībājan-

vārī notikušas divas domes sē-

des.  

Svarīgākie mēneša lēmumi paš-

valdībā ir saistīti ar budžeta 

2014.gadam pieņemšanu 

23.janvārī.  

Svarīgākais lēmums, kas skar 

NVO sektoru, ir lēmums par 

līdzfinansējuma paaugstināšanu 

ārējā finansējuma projektiem 

līdz 3000EUR, nepārsniedzot 

10% no kopējā projekta budžeta, 

viena kalendārā gada laikā at-

balstot ne vairāk kā divus pro-

jektus vienai biedrībai.  

Janvārī ir arī apstiprināts Jēkab-

pils Tālākizglītības un informā-

ciju tehnoloģiju centra (TITC) 

vadītājs Juris Līcis – līdz šim 

vadījis Viesīties arodskolu, ir 

Viesītes novada pašvaldības 

deputāts. TITC no struktūrvienī-

bas – nodokļu maksātāja kļuvis 

par Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bas struktūrvienību.  

Savā amatā vēl uz pieciem ga-

diem tika pārvēlēts bāriņtiesas 

priekšsēdētājs Tālis Zalva, saņe-

mot domes  priekšsēdētāja 

L.Salceviča vēlējumu sekmēt 

audžuģimeņu kustības attīstību 

Jēkabpils pilsētā.  

Jēkabpils Sporta skolai tiks ie-

gādāts jauns autobuss, pašvaldī-

bai ņemot aizņēmumu Valsts 

kasē 151 855 EUR apmērā ar 

atmaksas termiņu 7gadi.   
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„Kā ik gadus, arī šogad 8. 

martā rīkosim „Rokdarbu maģijas sko-

lu”. Atšķirībā no iepriekšējām reizēm, 

kad tikāmies Jēkabpils Tautas namā, 

šogad pulcēsimies Jēkabpils sporta 

namā pulksten 10.00,” informē Latvi-

jas kaulu locītavu un saistaudu slimnie-

ku biedrības Jēkabpils nodaļas priekš-

sēdētāja Valija Cīrule. 

”Šis gads „Rokdarbu maģijas 

skolai” ir jubilejas gads - dažādu rok-

darbu veidu cienītāji tiksies piekto 

reizi. Ierasts, ka apmeklētāju daudz un 

dalību sarīkojumā jau pieteikuši viesi 

no Rīgas, Ādažiem un Ilūkstes. Šobrīd 

strādājam pie darbnīcu un interesantu 

rokdarbu veidu piedāvājuma organizē-

šanas. Konkrēti varu minēt, ka ņemsim 

vērā faktu par lielo ieinteresētību pēr-

ļošanas apgūšanā un atkārtoti rīkosim 

pērļošanas darbnīcu,” papildina V. 

Cīrule. 

Informāciju par „Rokdarbu 

maģijas skolas” jubilejas sarīkojumu 

lasiet nākamajā E-avīzes numurā un 

Jēkabpils NVO resursu centra elektro-

niskajā mājas lapā: http//

jekabpilsnvo.lv. 

Anita Sproģe, Jēkabpils 

NVO resursu centra projekta 

NOTIKS TRADICIONĀLĀ „ROKDARBU MAĢIJAS SKOLĀ” 

BIEDRĪBA „SĒĻU PŪRS” IELŪDZ UZ IZSTĀ-

DI „ZASAS ZVANI”  

Jēkabpils novada  Zasas pagasta 

biedrība „Sēļu pūrs” Amatniecības apmācī-

bas sabiedriskā centra telpās aicina uz izstā-

di „Zasas zvani”. 

„”Zasas zvani” ir pirmā izstāde, ko var aplū-

kot jaunrekonstruētā Amatniecības apmācī-

bas sabiedriskā centra telpās - amatniecības 

centra "Rūme" mansarda stāvā. Tās veidoša-

nā piedalījās 20 bērni vecumā no 7 līdz 15 

gadiem.  

Vairāk lasiet šeit. 

http://jekabpilsnvo.lv/2014/01/biedriba-selu-purs-ieludz-uz-izstadi-zasas-zvani/


Jēkabpils pilsētas senioru apvienības biedri ir sagatavojuši dāvanu 

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīriem - aktīvākās biedrības rokdarbnie-

ces ir noadījušas 13 pārus vilnas zeķu. 

„Mans mazdēls ir izvēlējies dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos 

kā savu profesiju. Fiziskās sagatavotības uzturēšanai viņiem bieži nākas dien-

naktīm ilgi uzturēties ārpus telpām un gulēt teltīs apstākļos, kādus mums gada-

laiki sagādā - gan karstumā, gan salā, gan lietū, gan sniegā. Mazdēlam zeķes 

esmu adījusi jau iepriekš un zinu, ka tās ir lieti noderējušas. Šogad nolēmām, 

ka nebūtu slikti saadīt siltas zeķes lielākam karavīru skaitam,” informē idejas 

autore, Jēkabpils pilsētas senioru apvienības valdes locekle Gaida Skurjate. 

Bez Gaidas kundzes zeķu adīšanā iesaistījās arī Zenta Vītola, Vēsma 

Safronova, Velta Romanova, Elga Circene un Ilga Kupča. „Parasti zeķu pāris 

top divās dienās. Izmantoju tradicionālo zeķu adīšanas tehniku - labiskajā ar 

valnīti 2x2 valdziņu labiski un kreiliski adījumā, papēdi veidojot biezāku ar 

valdziņa nocelšanu,” stāsta Zenta Vītola. 

„Ja ir kādi krāsaini dziju pārpalikumi, arī tos izmantoju. Bet mērķis nav uzadīt greznas zeķes, galvenais - tām jābūt siltām. 

Parasti kāju pirksti sāk salt pirmie, tāpēc zeķu purngalos ieadu mohēras diegu. Vienīgais atribūts, kas zeķes padara īpašas, ir to nēsā-

tāja valstiskās piederības simbola - karoga - krāsām atbilstošs adījums valnīša augšdaļā,” papildina G. Skurjate.  

 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente 

SAGATAVO DĀVANU NACIONĀLO BRUŅO-
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JĒKABPILS NVO RE-

SURSU CENTRS REALI-

ZĒ „ZIEDOT.LV” FINAN-

Jēkabpils NVO resursu centrs ir noslēdzis 

līgumu ar Labdarības fondu  „Ziedot.lv” 

par finansējumu EUR 413,00 apmērā pro-

jekta par dāvanu sagatavošanu vientuļiem 

sirmgalvjiem realizācijai. Tādejādi tiks 

nodrošināta dāvanu paciņu nokomplektē-

šana 59 Jēkabpils sirmgalvjiem.  

Kā informē „Ziedot.lv” labdarības projek-

tu vadītāja Līga Rube, kopumā fonda rī-

kotajam projektu konkursam pieteikumus 

iesniedza 44 organizācijas no visas Latvi-

jas un Jēkabpils NVO resursu centrs ir 33 

finansējumu saņēmušo skaitā.  

L. Rube ar nožēlu teic, ka fondam 

„Ziedot.lv” saziedoti tikai EUR 10842, 

kas ļāvis sniegt  atbalstu 1 545  no pie-

teiktajiem 3 640 vientuļajiem sirmgal-

vjiem. Ierobežotā finansējuma dēļ projek-

ta vērtēšanas komisija izvēlējusies katrā 

no reģioniem  - Kurzeme, Zemgale, Vid-

zeme, Latgale un Rīga -  atbalstīt 309 

sirmgalvjus, tādā veidā nodrošinot vienlī-

dzīgu finansējuma sadalījumu.  No Zem-

gales reģiona, kurā iekļaujas arī Jēkabpils 

NVO resursu centrs, tika saņemtas 9 pie-

teikuma anketas un finansējumu saņēma 6 

organizācijas.  

Vienas paciņas izmaksas ir aptuveni EUR 

7,00 un tajās tiks iekļautas praktiskas lie-

tas un, iespējams, arī kādi svētkiem atbil-

stoši kārumi. Vientuļo sirmgalvju paciņu 

izsniegšana notiks Jēkabpils NVO resursu 

centram sadarbojoties ar Jēkabpils Sociālā 

dienesta Aprūpes mājās biroju.  

 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu 

centra projekta „Vidusdaugavas reģiona 

 

VEICINĀS SADARBĪBU 

STARP PĻAVIŅU NOVADA 

NVO UN JĒKABPILS NVO 

Pļaviņu novada nevalstiskās organi-

zācijas ir nolēmušas veicināt sadarbību starp 

Jēkabpils NVO resursu centru un Pļaviņu 

novada NVO, šim nolūkam deleģējot koordi-

nējošo pārstāvi no biedrības „Jauniešu biedrī-

ba „Centrs””. Koordinatora funkciju veikša-

nai starp Pļaviņu novada biedrībām, nodibi-

nājumiem, interešu grupām un Jēkabpils 

NVO resursu centru esam ievēlējuši biedrības 

„Jauniešu biedrība „Centrs”” un Pļaviņu no-

vada jauno māmiņu iniciatīvu grupas pārstāvi 

Ievu Krastiņu. Ieva darbību abās iepriekš 

pieminētajās biedrībās lieliski savieno ar 

jaunās māmiņas pienākumiem un mācībām 

Rīgas pedagoģijas vadības augstskolas Jēkab-

pils filiālē. Domājam, ka viņa būs īstais cil-

vēks saiknes uzturēšanai starp Pļaviņu nova-

da un Jēkabpils NVO Vidusdaugavas NVO 

koalīcijas veidošanas periodā,” informē bied-

rības „Jauniešu biedrība „Centrs”” valdes 



Izglītības iniciatīvu centrs jau ilglaicīgi strādā, lai veicinātu 

izmaiņas sabiedrības apziņā par kvalitatīvas izglītības nozīmi 

taisnīgas sabiedrības veidošanā. 

Arī šī projekta  mērķis ir sekmēt tolerantas un pilsoniskas 

sabiedrības veidošanos Latvijā un rosināt bērnu un jauniešu 

iesaistīšanu sabiedrības attīstībā. 

Līdz šim veiktās NVO sektora aktivitātes (īpaši - reģionos) 

vairāk koncentrējās uz konsultatīva un informatīva atbalsta 

sniegšanu (speciālistu konsultācijas, e-lapas, pieredzes apmai-

ņa utml.), tomēr vēl aizvien trūkst reālu un efektīvu instru-

mentu, kā praktiski darboties un sadarboties kopīgu mērķu 

sasniegšanai.  

Vietējās pašvaldības, lielākoties, izvairās no dialoga attīstības 

un nesaredz NVO sektora (un arī iedzīvotāju) līdzdarbības 

jēgu; 90% gadījumu pašvaldības atbalsts NVO sektoram ir 

tikai iekšējo mazo projektu finansēšana (un šie projekti visbie-

žāk ir kultūras festivāli, sporta sacensības utml).  

Salīdzinot ar Eiropu, esošās tendences un labā prakse ir tāda, 

ka vidēji aktīvs ES iedzīvotājs iesaistās apmēram 4 nevalstis-

kajās organizācijās, lai nodrošinātu sava viedokļa pārstāvnie-

cību dažādās interešu grupās un dažādos līmeņos. Latvijā 

iedzīvotāju līdziesaiste un NVO darbība vairāk manāma ir 

Rīgā, citās lielākajās pilsētās tā ir mazaktīva (NVO ir nodibi-

nātas, tomēr reāla aktīva darbība notiek tikai labdarības jomā), 

bet lauku teritorijās/novados esošās NVO jūtas maziedarbīgas, 

jo trūkt gan auglīgas vides to attīstībai, gan sadarbības piere-

dzes.  

Tādēļ šajā projektā piedāvātie pasākumi demonstrēs veidu, kā 

ar NVO un sadarbības instrumentiem var vairot sociālo kapi-

tālu un sociālo dialogu, un sekmēt sadarbību pašvaldību, 

valsts un starptautiskā līmenī. 

Projektā plānoti arī inovatīvu aktivitāšu instrumentu izstrāde, 

lai motivētu iedzīvotāju iesaistīšanos, kā video platformas 

izveide, brīvprātīgo no ārzemēm darba Latvijā uzņemšana un 

popularizēšana, e-mācīšanās kopienas izveide mazākumtautī-

bu NVO koalīcijas ietvaros u.c. 

Tiks izstrādātas un demonstrētas praktiskas metodes un ‘darba 

rīki’, tāpēc ir izvirzītas šādas prioritātes:  

palielināt to cilvēku īpatsvaru Latvijā, kas, formāli un nefor-

māli sadarbojoties savu un sabiedrības mērķu labā, vairo soci-

ālo kapitālu; 

paaugstināt sabiedrisko organizāciju un iedzīvotāju neformālo 

grupu līdzdalības efektivitāti politikas procesā pašvaldības, 

centrālās valsts pārvaldes un Eiropas līmenī; 

attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai biedrību un 

nodibinājumu darbībai; 

veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību. 

NVO darbs šajā jomā ir ļoti nozīmīgs, jo darba plānā paredzē-

tās aktivitātes cieši saistītas ar iniciatīvu un līdzdalību valsts 

sistēmas darbības uzlabošanai, lai savstarpēji papildinātu no-

tiekošos procesus ar NVO/ kopienu redzējumu par procesu 

attīstības virzību un lai tos saskaņotu ar Latvijai saistošajām 

prasībām, kas noteiktas starptautiskos dokumentos.  

IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRS 2014. GADĀ TURPINA ĪSTENOT PROJEKTU 
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AIVARS KRAPS INFORMĒ PAR 2014. GADA BUDŽETU 

15. janvārī notika tikšanās ar Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Krapu, kurš detalizēti izstāstīja par pieņemto paš-

valdības budžetu šim gadam un veicamajiem darbiem.Lai gan pats nevienā biedrībā nedarbojas, A. Kraps uzteica NVO aktivitāti un vēlēja 

izdošanos, kā arī norādīja, ka biedrības skaitliski pat varētu būt mazāk, bet ar vairāk biedriem. Viņš informēja, ka šogad saglabāsies 50 

procentu atlaide sabiedriskajā transportā pensionāriem, kas vecāki par 70 gadiem, arī politiski represētajiem. Saglabāsies arī bezmaksas 

autobuss uz Radžu ūdenskrātuvi un būs nevis divus, bet visus trīs vasaras mēnešus.  

Budžetā īpaša uzmanība tiks pievērsta pilsētas graustiem, ieplānojot vairākus desmitus tūkstošu eiro to nojaukšanai. Paredzēts finansē-

jums Kena parka labiekārtošanai un uzbrauktuves izbūvei uz Daugavas aizsargdambja. Plānots asfaltēt Kalpu un Filozofu ielu, daļēji arī 

Jēkaba ielu. Šogad pabeigs centrālo ielu rekonstrukciju. Tāpat šogad paaugstināts pašvaldības līdzfinansējums ārējo projektu līdzfinansē-

šanai līdz 3000 eiro gadā, kas arī bija NVO ierosinājums. 

NVO pārstāvji ierosināja iekļaut savus pārstāvju pašvaldības pieredzes apmaiņas braucienos uz ārvalstu sadraudzības pilsētām. Daudz 

tika diskutēts par pilsētas komunālajiem jautājumiem – atkritumiem, apkuri, iekškvartālu ceļu problēmām. NVO puse tika aicināta izstrā-

dāt priekšlikumus iespējamā NVO eksperta amata vietai, kādi varētu būt pienākumi, atbildība, veicamie darbi un tad varētu tikt šis jautā-

jums diskutēts. 



BIEDRĪBA „HOLISTA” ATTĪSTA VIENU NO VISSTRAUJĀK 

AUGOŠAJĀM SPORTA AKTIVITĀTĒM PASAULĒ 

NODIBINA AUGŠZEMES LAUKU NVO APVIENĪBU  

Aizvadītā gada decembrī Jēkabpils novada Rubenes pagasta Kaldabruņas skolā 

Jēkabpils novada NVO forumā tika nodibināta Augšzemes lauku NVO apvienība - in-

formē biedrības “Ūdenszīmes” valdes priekšsēdētāja Iva Jātniece.  

Jaunizveidotās apvienības mērķi ir veicināt Jēkabpils novada lauku teritorijas un ap-

kārtējo novadu teritoriju līdzsvarotu, ilgtspējīgu attīstību; nodrošināt lauku NVO 

interešu pārstāvību attiecīgās teritorijas pašvaldībās, valsts iestādēs, apvienībās un jeb-

kurās šai procesā iesaistītās institūcijās u. c. 

 Augšzemes lauku NVO apvienības dibinātāju skaitā ir Jēkabpils novada dažādu 

pagastu biedrības „Ūdenszīmes”,  “Ābeļzieds”, „Dzīves prasme”, „Pavadiņa”, „Hokeja 

klubs Rubeņi” „Saime”,  “Pūpols”,  „Noskaņa”, „Sēļu Pūrs”, „Akācija plus”, 

nodibinājums “Mārtiņa Fonds”, Krustpils novada biedrības „Aloksnīte” un „Abra”, Aknīstes novada biedrības „Manai maz-

pilsētai Aknīstei”,  „Kopā-2”,  kā arī Slates, Rubeņu un  Dignājas iedzīvotāju interešu grupu pārstāvji. 

 Apvienības valdes sastāvā  darbosies Elita Keiša ( nodibinājuma „Mārtiņa Fonds” valdes priekšsēdētāja), Daina 

Alužāne (biedrības „Sēļu pūrs” valdes locekle), Dzidra Nartiša (Dignājas pagasta iedzīvotāju interešu grupas pārstāve), An-

dis Timofejevs (uzņēmējs un biedrības „Hokeja Klubs ”Rubeņi”” pārstāvis) un Ieva Jātniece (biedrības „Ūdenszīmes” val-

des priekšsēdētāja.  Augšzemes lauku NVO apvienības nodibināšana bija viens no svarīgākajiem biedrības 

“Udenszīmes” projektā „Sabiedriskās līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā” iekļautajiem uzdevumiem. Projekta 

īstenošanas periods ir no 10.07.2013. līdz 31.12.2015.. Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstītajam Eiropas Ekonomi-

kas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) programmas ietvaros īstenotajam projektam „Sabiedriskās līdzdalības resursi lauku 

teritoriju attīstībā” biedrība ”Udenszīmes” ir saņēmusi pieškīrumu LVL 31 500,00 apmērā, kur 90% nodrošina EEZ FI un 

10%  sedz Jēkabpils novada pašvaldība. 

 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  
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„Kas ir teicis, ka ziemā nevar nūjot? Nūjot ir iespējams visos gadalaikos! Tas ir ideāls sporta veids 

veselības saglabāšanai un tam nav vecuma ierobežojumu,” - par šobrīd vienu no visstraujāk augoša-

jām sporta aktivitātēm pasaulē - nūjošanu - saka Salas novada Salas pagasta biedrības „Holista” valdes 

priekšsēdētāja, nūjošanas entuziaste un trenere Ligita Upīte.  

Plašāk lasiet šeit. 

BIEDRĪBA  „PAR ĶEPĀM” AICINA BŪT SAPROTO-

ŠIEM UN  IECIETĪGIEM 

Iestājoties laika apstākļiem, kad temperatūra noslīd zem 00, biedrība „Par  ķepām” aicina Jēkabpils pilsētas 

iedzīvotājus izturēties ar sapratni un iecietību pret bezatbildīgu cilvēku rīcības sekām - bezsaimnieku  dzīv-

niekiem. 

„Šobrīd mūsu darbība ir tendēta uz to, lai humānā veidā ierobežotu bez mājām palikušo kaķu populācijas 

palielināšanos – programmas „Noķer, sterilizē un atlaid” ietvaros turpinām nogādāt sterilizācijai mājdzīvnie-

kus, kas mitinās māju pagrabos un pamestajās mājās,” saka biedrības „Par ķepām” valdes priekšsēdētāja 

Dace Plaude.  

Plašāk lasiet šeit. 

http://jekabpilsnvo.lv/2014/01/biedriba-holista-attista-vienu-no-visstraujak-augosajam-sporta-aktivitatem-pasaule/
http://jekabpilsnvo.lv/2014/01/biedriba-par-kepam-aicina-but-saprotosiem-un-iecietigiem/


JAUNIEŠU BIEDRĪBA ATZĪMĒS 

ČETRU GADU DARBĪBAS JUBI-

LEJU 

17. februārī apritēs četri 

gadi, kopš Pļaviņu novadā darbojas 

biedrība „Jauniešu biedrība „Centrs”. 

„Biedrības „Jauniešu 

biedrība „Centrs” dibināšanas ieros-

me radās Pļaviņu pašvaldības iestādē 

- Jauniešu iniciatīvu centrā „Ideja”. 

Darbs biedrībā vairāk ir metodisks 

atbalsts ar mērķi jauniešiem dot 

ieskatu kas ir biedrība un kā tā dar-

bojas biedrība. Jāsaprot, ka darbs 

biedrībā ir bezsamaksas brīvprātīga 

sava laika un spēju ziedošana. Ja 

vēlāk - savā pieauguša cilvēka dzīvē 

šābrīža jaunieši izvēlēsies darboties 

kādā no nevalstiskajām organizāci-

jām, zinot ar ko jārēķinās, tas būs 

apzināts solis,” saka Pļaviņu novada 

domes Jaunatnes lietu speciāliste un 

biedrības „Jauniešu biedrība 

„Centrs” valdes priekšsēdētāja Ināra 

Upeniece.  

  

 

Anita Sproģe, Jēkabpils 

NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona 

NVO darbības atbalsts”  korespon-

dente 

VIENAUDŽU IZGLĪTOTĀJU APMĀCĪBU CIKLS 

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne 

organizē apmācību ciklu jaunie-

šiem "Nākotnes akadēmija", kurā 

piedalīsies 30 jaunieši vecumā no 

15 līdz 30 gadiem. Apmācības 

notiks vairākās daļās - š.g. pirmā 

pusgada katra mēneša pirmajā 

nedēļas nogalē, pirmā nodarbība 

notiks š.g. 1. martā Rīgā. Vienau-

džu izglītotāju darba mērķis ir veicināt vienaudžu zināšanas, iemaņas un iz-

pratni, kas palīdzēs jauniešiem uzņemties atbildību un aizsargāt savu un savu 

vienaudžu veselību. 

Pieteikšanās šeit 

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 

 

PIESAKI SAVU NVO ĒNU DIENAI! 

Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras 

izglītības akcija, kuras laikā skolēni ap-

meklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu 

garumā vēro interesējošās profesijas pār-

stāvja darba ikdienu. Latvijas Ēnu diena 

ir biznesa izglītības biedrības Junior Ac-

hievement – Young Enterprise Latvija 

(JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme. 

Ēnu dienas akcijas mērķis ir iepazīstināt 

skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru 

prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlē-

ties profesiju un atbilstoši sagatavotos 

darba tirgum, kā arī demonstrētu saistību starp izglītību un karjeru, rosinot skolēnus 

nopietni pievērsties mācībām. 

Šogad Ēnu diena notiks 12.februārī. Pieteikt savu organizāciju vari vortālā 

www.enudiena.lv. Pieteikumā Jums ir jānorāda pamatinformācija biedrību, ēnojamo 

personu (darbinieku), kā arī vēlamais ēnu (skolēnu)  skaits. Aicinām popularizēt NVO 

darbību piesakot savu organizāciju ēnošanai!  

Adrese: Brīvības iela 45, Jē-

kabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

https://docs.google.com/a/jvestnesis.lv/forms/d/17mzGl-jRg5NbT_npQ86eXws3Qwc1XM-DzGImvcM11ac/viewform
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aliana%40jekabpilsnvo.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3akanita2%40inbox.lv
http://www.jekabpilsnvo.lv

