
ATVAĻINĀJUMU LAIKS VAI 

RAKSTU DARBU LAIKS? 

Kamēr vasara mūs nekādi nelutina un 

šķiet, siltās dienas ir aiz kalniem, var 

darboties ar NVO maizes darbu – projektu 

rakstīšanu. Šī numura lappusēs jau veseli 

divi piedāvājumi. Zemgales NVO Centrs ir 

izsludinājis mazo projektu konkursu, un te 

roku var iemēģināt ikkatra nevalstiskā 

organizācija, jo sevišķi tās, kurām līdz šim 

ir bijusi maza pieredze. Projekta pieteiku-

ma aizpildīšana ir salīdzinoši vienkārša un 

laiks ir vēl vesels mēnesis. 

Savukārt Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds 

izsludinātais projektu konkurss, par kuru 

varat lasīt 4.lpp, ilgst līdz pat septembra 

sākumam. Tā ka darīt ir ko – izmantosim 

lietaino laiku lietderīgi! 

Aicinām biedrības arī dalīties savā 

pieredzē, rakstot mums uz e-pastu 

kanita2@inbox.lv. Pastāstiet, kā jums ir 

veicies ar projektu gatavošanu, kā arī ja 

maniet kādu konkursu, kurā vērts 

piedalīties, atsūtiet un mēs šo informāciju 

nodosim tālāk! 

Liāna Pudule – Indāne 

E-Avīzes redaktore  

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” ir iesaistījusies Nodarbinātības 

Valsts Aģentūras (NVA) organizētajā 

un īstenotajā jauniešu garantijas 

atbalsta pasākumā „Darbam nepie-

ciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā 

sektorā”. 

Pasākuma mērķis – atbalstīt jauniešu darba 

prasmju iegūšanu, strādājot sabiedrības labā. 

Atbilstoši pasākuma nosacījumiem, Jēkabpils 

NVO resursu centrā šobrīd strādā divas 

jaunietes – Monta Eglīte kā biroja adminis-

tratore un Sintija Klūga kā sociālo mediju 

speciāliste. 

„Savā darba vietā jūtos labi. Nav tā, ka ik rītu 

pārņemtu nepatīkamas domas par došanos 

uz darbu. Manos pienākumos ietilpst 

biedrības „iesūtīto” un „izsūtīto” dokumentu 

kārtošana, atbildes uz telefona zvaniem, 

korespondences izsūtīšana, tās saņemšana un 

iegrāmatošana, kā arī citi darbi saistībā ar 

lietvedību un biroja administrēšanu. Man 

nezināmo jautājumu noskaidrošanai varu 

vērsties gan pie pieredzējušās lietvedības 

speciālistes un biedrības konsultantes liet-

vedībā Ritmas Komarovas, gan pie biedrības 

valdes priekšsēdētājas Agitas Pleiko. Darba 

prasmju nostiprināšana, iesaistoties neval-

stiskā sektora aktivitātēs ir ne tikai lieliska 

iespēja papildināt profesionālās zināšanas un 

prasmes. Tā ir iespēja savu CV papildināt ar 

kvalifikāciju apstiprinošu ierakstu, un tam ir 

liela un izredzes paaugstinoša loma, startējot 

darba tirgū,” saka Monta. 

Lasīt vairāk 

2014. gada jūnijs 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 

IZSLUDINĀTS MAZO PROJEKTU KONKURSS ZEMGALES 

NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM  

Zemgales NVO Centrs izsludina Zemgales NVO projektu programmu, kuras mērķis ir veicināt 

Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un 

starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Kopā konkursam pieejami 22 000 

EUR, kas sadalīti 2 jomu atbalstam: 

1. pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektiem 15 000 EUR; 

2. starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu projektiem 7 000 EUR. 

Finansējums pieejams sekojošām aktivitātēm: 

 informatīvi un izglītojoši pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā, iesaistot sadarbības partnerus no NVO, pašvaldībām, izglītības iestādēm 

u.c.; organizēt pasākumus, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un 

iespējas; organizēt pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās 

kopienas dzīves uzlabošanā 

 veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, 

atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju 

attīstību; sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību; organizēt 

starpkultūru dialogu veicinošus pasākumus, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes 

veidošanu un stereotipu mazināšanu. Starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu 

jomā ir jānodrošina gan mazākumtautības, gan arī pamatnācijas mērķa grupu iesaiste, 

nodrošinot savstarpēju sadarbību projekta aktivitāšu ieviešanai. 

Vienam projektam maksimāli pieejami 3000 EUR, termiņš projektu iesniegšanai ir 2014.gada 

29. jūlijs (pasta zīmogs vai iesniedzot personīgi līdz plkst. 19:00). 

Piektdien, 4. jūlijā, plkst. 11.00 visu NVO, kurām ir interese šos projekta 

pieteikumu rakstīt, pārstāvji aicināti uz semināru – konsultāciju Jaunajā ielā 44, 

Jēkabpilī (2. vidusskola, TITC telpās). Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 

29449622.  

Lasīt vairāk 

BIEDRĪBĀ „JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS” JAUNIEŠI 

ATTĪSTA DARBA PRASMES 

mailto:kanita2@inbox.lv
http://jekabpilsnvo.lv/2014/06/biedriba-jekabpils-nvo-resursu-centrs-jauniesi-attista-darba-prasmes/
http://jekabpilsnvo.lv/2014/06/izsludinats-mazo-projektu-konkurss-zemgales-nevalstiskajam-organizacijam/


2 

„Ienākošie dokumenti ir tie dokumenti, kurus saņemam nevalstiskajā 
organizācijā – iesniegumi, sūdzības, lēmumi, vēstules, faksi, u.c. 
Izejošie dokumenti – vēstules, iesniegumi, izziņas, u.c., kas no 
nevalstiskās organizācijas tiek adresēti citai personai. Tos sagatavo, 
pamatojoties uz 2010.gada 28.septembrī pieņemtajiem MK 
noteikumiem Nr.916. Izejošajos dokumentos jāievēro obligātie 
rekvizīti: dokumenta autors (biedrības nosaukums), datums, izejošais 
numurs, adresāts (dokumenta saņēmējs), teksts un paraksts ar 
paraksta atšifrējumu, t.i.vārds, uzvārds.  
Visi dokumenti ir jāreģistrē, lai būtu apliecinājums par to saņemšanu 
un izsūtīšanu. Reģistrējot tos, saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka 
likumu, dokumentiem tiek piešķirts juridiskais spēks. Dokumentus 
var reģistrēt žurnālā, kartītēs vai datorā.  
Reģistrēt navajag apsveikumus, ielūgumus, reklāmas izdevumus 
u.c.maznozīmīgu saraksti. 
Saņemtos dokumentus reģistrē to saņemšanas dienā, veicot atzīmi uz 
saņemtā dokumenta. Dokumenta augšējā vai apakšējā labajā stūrītī 
uzraksta saņemtā dokumenta kārtas numuru, saņemšanas datumu un 
apliecina to ar parakstu un vārdu uzvārdu. 

Piemēram:  Ienākošais dokuments Nr.10/2014 
  04.06.2014. 
  Paraksts (J.Ozols) 
Izejošos dokumentus reģistrē parakstīšanas dienā. Izejošos 
dokumentus vienmēr gatavo divos eksemplāros, kur vienu eksemplāru 
atdod adresātam, bet otru atstāj NVO. 
Informāciju par saņemtajiem un izejošajiem dokumentiem jāieraksta 
Ienākošo un izejošo dokumentu reģistrācijas žurnālā. 
Nākamajā rubrikā lasiet par pārvaldes dokumentiem un kā pareizi 
noformēt atvasinātu dokumentu. 
Sīkāku informāciju par šiem un citiem ar lietvedību saistītiem 
jautājumiem var saņemt, rakstot uz e-pastu: ritma1909@inbox.lv vai 
zvanot pa tālruni 26334547. 

Ritma Komarova 
Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” 

Projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  
Lietvedības konsultante 

IENĀKOŠIE UN IZEJOŠIE DOKUMENTI UN TO REĢISTRĀCIJA  

KONSULTĒJAM  LIETVEDĪBĀ 

Saņemša-
nas datums 

Saņemtā 
dokumenta 
reģistrācijas 

numurs 

No kā saņemts 
dokuments 

Saņemtā dokumenta 
Saņemtā dokumenta īss 

saturs vai virsraksts 
datums numurs veids 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

              

              

Reģistrācijas 
datums 

Reģistrācijas 
numurs 

Kam adresēts dokuments, 
ja atbildes dokuments, 

jānorāda iniciatīvas 
dok.dat.un reģ.nr. 

Dokumenta veids un nosūtāmā 
dokumenta saturs 

Kas sagatavojis 
un parakstījis Kā nosūtīts 

            

            

Izejošo dokumentu reģistrācijas žurnāls (paraugs) 

Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls (paraugs) 

Aicinām Jēkabpils pilsētas jauniešus vecumā no 16 gadiem 

līdz 25 gadiem pieteikties projekta „Jēkabpils jauniešu ar 

mazākām iespējām profesionālo un individuālo kompetenču 

attīstīšana, pielietojot neformālas mācīšanās metodes” 

aktivitātēm, kuras paredz attīstīt tās jauniešu dzīvei un darba tirgum 

nepieciešamās kompetences, kas vairotu jauniešu informētību, 

motivāciju un spēju profesionāli izglītoties atbilstoši Jēkabpils un 

reģiona darba tirgum, ievērojot katra individuālās dotības.  

Projekta galvenie pasākumi būs četras neformālās izglītības 

radošās darbnīcas uz vietas Jēkabpilī par tēmām: „Jauniešu 

brīvprātīgais darbs Latvijā un Eiropā” (4 stundas), „Jauniešu veselība 

un fiziskā aktivitāte” (16 stundas), „Dažādu sadzīves prasmju 

pilnveidošana” (8 stundas), „Radošums floristikā un dāvanu 

iesaiņošanā” (8 stundas). Izbraukumos Vidusdaugavas un Latgales 

reģionos trīs informējoši izglītojošu ekskursiju ietvaros varēs 

iepazīties ar arodskolām, kur uz vietas  darbnīcās  tiks nodrošināta 

iespēja iepazīties ar pavāra, friziera, apdares darbu tehniķa, galdnieka, 

automehāniķa, sekretāres – lietvedes profesijām, kā arī reāli izmēģināt 

nepieciešamās prasmes pamatiemaņu līmenī.  

Noslēgumā notiks jauniešu praktisko iemaņu demonstrācijas 

pēcpusdiena dažādu paaudžu auditorijai. Vismaz divās 

fokusgrupu diskusijās jaunieši varēs apmainīties viedokļiem par 

mūsdienu dzīves kvalitātes nodrošinājuma aktualitātēm. 

Pieteikšanās pa tālruni 26442577 (Lilija), Sarmīte 

(26165237). 

Lilija Ražinska, projekta vadītāja 

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

VIENREIZĒJA IESPĒJA JAUNIEŠIEM ATTĪSTĪT PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES UN 

IEPAZĪTIES AR PROFESIJU DAUDZVEIDĪBU! 

IESPĒJA NVO DALĪBNIEKIEM! 
Jēkabpils NVO resursu centrs izsludina pieteikšanos uz četrām 

vakantajām dalībnieku vietām divu dienu pieredzes apmaiņas 

braucienā šī gada jūlijā uz Tukumu un Liepāju.  

Brauciens tiek organizēts projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” ietvaros, un atbilstoši tam, pieredzes apmaiņas 

braucienā dosies astoņi Jēkabpils NVO resursu centra deleģēti 

biedrību pārstāvji, no kuriem divi šo iespēju ieguva pagājušajā gadā 

notikušajā NVO forumā. 

Interesentiem lūgums pieteikties, rakstot uz e -pastu: 
nvoresursi@inbox.lv vai znanot: tālr.: 652 20097 (no 9.00 līdz 12.00 

katru darba dienu); mob. Tālr.: 29449622 (valdes priekšsēdētāja).  

mailto:ritma1909@inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3anvoresursi%40inbox.lv
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Kāda ir Jūsu izpratne par to, kas ir nevalstisko organizāciju 

darbības būtība? 

Nevalstiskās organizācijas ir sabiedrības organizāciju un neformālo 

grupu kopums, kas pastāv līdzās valsts, tajā skaitā arī pašvaldību, un 

biznesa sektoriem. Manuprāt, nevalstiskajās organizācijās apvienojas 

aktīvākie iedzīvotāji, kādu konkrētu mērķu sasniegšanai un 

realizācijai.2 

Kuras Jēkabpils pilsētas NVO Jūs esat apmeklējis vai ar tām 

sadarbojies? 

Esmu apmeklējis vai arī sadarbojies ar daudzām organizācijām - 

piemēram, biedrību "Jēkabpils Uzņēmēju biedrība", Latvijas politiski 

represēto biedrības Jēkabpils nodaļa, Jēkabpils pensionāru biedrība 

"Sasaiste", Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība, "Cerību sala", 

Jauniešu klubs "13.pirmdiena" un citām. 

Vai esat informēts par Jēkabpils pilsētas pašvaldības un 

nevalstisko organizāciju noslēgto sadarbības līguma būtību 

(vai par faktu, ka tāds noslēgts)? 

Jā, protams. 

Kāds ir Jūsu redzējums – kādas funkcijas (uzdevumus, 

pienākumus) pašvaldība varētu deleģēt NVO Jēkabpilī? 

Manā skatījumā pašvaldība NVO varētu deleģēt veikt tādu pakal-

pojumu kā zupas virtuve un mājas aprūpe. 

Kā tieši Jūs pats personīgi būtu gatavs līdzdarboties 

Jēkabpils NVO forumā š.g.novembrī? 

Ja būs iespēja, tad labprāt piedalīšos forumā. Atbalstu, ka ir jābūt 

sadarbībai starp pašvaldību un NVO. 

ŠOREIZ UZ JAUTĀJUMIEM PAR NVO 

ATBILD JĒKABPILS PILSĒTAS 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS  

LEONĪDS SALCEVIČS 

IEPAZĪSTOT LATVIEŠU LĪGO SVĒTKU UN JĀŅU DIENAS SVINĒŠANAS 

TRADĪCIJAS, GŪST ZINĀŠANAS INTEGRĀCIJAS JAUTĀJUMOS 

Lai iepazītu latviešu Līgo svētku un Jāņu die-

nas svinēšanas tradīcijas, no 21. līdz 25. jūni-

jam Jēkabpilī viesojās 27 poļu kopienas pār-

stāvji no piecām Eiropas valstīm – Vācijas, 

Polijas, Nīderlandes, Grieķijas un Čehijas.   

„Jēkabpils poļu biedrība „Rodacy” ir viens no partne-

riem deviņu Eiropas valstu poļu kopienu Eiropas 

Savienības mūžizglītības programmas apakšprogram-

mas „Grundtvig mācību partnerība” projektā „Iegūs-

tam daloties – mācības integrācijai”. Projekta ietvaros 

biedrības „Rodacy” pārstāvji ir apmeklējuši partneror-

ganizācijas Polijā, Vācijā un Grieķijā un viesu 

uzņemšana dienās, kad var iepazīstināt ar latviešu Līgo un Jāņu 

dienas tradīcijām, bija mūsu biedrības ieguldījums kopējā projektā.   

Viesošanās programmas pirmā diena tika atvēlēta Latvijas gal-

vaspilsētas Rīgas apskatei. Otrajā dienā – 22. jūnijā viesi apmeklēja 

Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļu „Sēļu sēta” un iepazinās 

ar Jēkabpili (Vecpilsētas laukums u.c. objekti), kā arī piedalījās 

tradicionālā  Jāņu siera siešanā. Līgo dienā - 23. jūnijā notika 

ekskursija pa Latgali  maršrutā Preiļi - Aglona - Andrupene - Viļāni - 

Varakļāni un vakarā – Līgo svētku svinēšana atbilstoši latviskajām  

tradīcijām – ar ugunskuru, dziesmām un dejām. 

24. jūnijā notika konference par mazākumtautību pārstāvju integrā-

cijas viņu mītnes zemēs jautājumiem. Klātesošie ieklausījās referentu 

– Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvja – Jēkabpils Tālākizglītības 

un informācijas tehnoloģiju centra direktora Jura Līča, biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētājas Agitas Pleiko un 

Jēkabpils krievu biedrības „Rodņik” valdes priekšsēdētājas Natālijas 

Čehovas sniegtajā informācijā, kā arī uzdeva  jautājumus par Jēkabpils 

un Latvijas sabiedrību, tās etnisko sastāvu un problēmām integrācijas 

aspektā,” par projekta norisi Jēkabpilī informē Jēkabpils poļu 

biedrības „Rodacy” valdes loceklis Rihards Barkovskis. 

„Ieguvumus no projekta ietvaros notikušajiem braucieniem nevar 

vērtēt tikai kategorijā „aizbraucu tur un tur, redzēju to un to”. 

Redzētais vienmēr kaut ko iemāca – ne velti projekta nosaukums ir 

"Iegūstam daloties – mācības integrācijai",” uzsver projekta 

koordinators no Polijas Jareks Zarihta. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  

korespondente, 

Riharda Barkovska  foto  
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Biedrības „HK Rubeņi” projekts „Hokeja 

komandas treniņi Daugavpils ledushallē” 

ir viens no 13 projektiem, kam 2014. gada 

Nevalstisko organizāciju un nodibinājumu 

projektu konkursā finansiālo atbalstu 

piešķīra Jēkabpils novada pašvaldība. 

Biedrība „HK Rubeņi”, īstenojot darbības mērķus: – 

veicināt bērnu, jauniešu un jebkura vecuma cilvēku 

iesaistīšanu sporta un kultūras pasākumos, saliedējot 

sabiedrību, attīstot veselīgu un sportisku brīvā laika 

pavadīšanu; – uzlabot bērnu un jauniešu fizisko 

sagatavotību; – popularizēt ilgtspējīgu, videi un cilvēkiem 

draudzīgu sportisko un ekonomisko attīstību Latgales un 

Sēlijas reģionā un veicināt izglītotas, ētikas vērtības 

respektējošas, atbildīgas pilsoniskās sabiedrības veidošanos, šogad ir 

uzsākusi piekto darbības gadu . 

„Gatavošanos jaunajai – 2014./ 2015. gada hokeja sezonai ar treniņu 

Daugavpils ledushallē uzsāksim 6. jūlijā. Treniņu nodrošināšanai 

Daugavpilī iesniedzām projektu Jēkabpils novada pašvaldības rīkotajā 

konkursā un šim nolūkam saņēmām finansējumu 400 EUR apmērā,” 

informē biedrības „HK Rubeņi” valdes priekšsēdētājs Juris Rubiķis.  

Hokejs ir dārgs prieks, ja treniņi saistīti ar ceļa mērošanu no Rubenes 

pagasta uz Daugavpili un atpakaļ. Līdz ar to regulāru treniņu 

nodrošināšana lielākam skaitam entuziastu ir un paliek problēma. 

Biedrība „HK Rubeņi” kopā ar Rubenes pagasta pārvaldi uz Jēkabpils 

novada domi virzīja iniciatīvu par hokeja spēles laukuma izbūvi 

Rubenes ciemā. LEADER programmas ietvaros šī iecere saņēma 

atbalstu un rezultātā vismaz mēnešos, kad Latvijā temperatūra noslīd 

zem nulles, Rubenes ciemā slidot un spēlēt hokeju varēs ikviens.  

„Projekta „Aktīvās atpūtas laukuma izveide un aprīkošana ar bortiem 

Jēkabpils novada Rubeņu ciemā” iesniedzējs ELFLA līdzfinansējuma 

saņemšanai Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” bija Jēkabpils novada 

pašvaldība. Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 

6697,97, no kuras 90% finanšu resursu tiek līdzfinansēti no Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai,” informē Rubenes pagasta 

pārvaldes un arī minētā projekta vadītāja Intra Kurme. 

„Būvdarbu rezultātā Rubeņu ciemā ir izveidots ar bortiem (apmalēm) 

norobežots aktīvās atpūtas laukums 1000 m2 

platībā, paredzēts hokeja spēlēšanai ziemas 

periodā. Projekta īstenošanas rezultātā 

iedzīvotājiem ir uzlabota pieejamība brīvā laika 

pavadīšanai nopietnāk pievēršoties ziemas sporta 

veidiem – slidošanai, hokejam un citiem. Hokeja 

spēles interesentiem būs nodrošināta iespēja nodarboties 

ar hokeja spēli Rubeņu ciemā uz vietas, nebūs jādodas uz 

Daugavpils sporta halli. Jebkura aktivitāte, kas notiek uz 

vietas – tas  ir piemērs, kas jaunajai paaudzei parāda, ka 

arī lauku dzīvesveids sniedz visas tās pašrealizācijas 

iespējas, ko piedāvā pilsēta. Priecē, ka mums ir aktīva 

dzīves  veida entuziasti, kas par spīti attālumam, kas 

jāmēro, lai nokļūtu kaut vai pagasta centrā, regulāri nāk 

kopā, trenējas, un turklāt - sasniedz arī labus rezultātus,” saka I. 

Kurme. 

„Mūsu hokeja komandas īpatnība ir tā, ka daudzi spēlētāji mums 

pievienojas tikai brīvdienās. Tie ir studenti, kas mācību dēļ dzīvo Rīgā 

un citās pilsētās. Tā ir arī problēma, ar kuru mums jārēķinās nākotnē 

– ja vēl studiju gadi ļauj brīvo laiku „pastiept” vai „saspiest” savu 

interešu labā, tad aktīvās darba gaitas ir prioritāte, kam jāpakārto 

savas aizraušanās. Šobrīd biedrībā aktīvākie esam 23 līdz 25 dalībnieki 

un aptuveni puse ir Aknīstes novada iedzīvotāji. Mūsu šīssezonas 

pirmajā kopsanākšanā lemsim par turpmākās darbības modeli – 

iespējams – hokeju turpināsim spēlēt, apvienojot spēkus ar kādu no 

kaimiņu komandām,” papildina Juris Rubiķis. 

Šobrīd biedrība „HK Rubeņi” gaida atbildi no biedrības „Lauku 

partnerība Sēlija” par tās izsludinātā atklātā konkursa pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vie-

tējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” rezultātiem. „Jēkabpils 

novada dome ir pieņēmusi lēmumu, ka piešķirs līdzfinansējumu mūsu 

„Lauku partnerībā Sēlija” iesniegtajam projektam „Telpu vienkāršotā 

renovācija sporta un veselības centra izveidei Rubeņu ciemā”, ja tas 

tiks atbalstīts. Pozitīvas atbildes gadījumā biedrība tiks pie renovētām 

telpām 56 m2 platībā bijušajā Rubenes pamatskolas bijušajā internāta 

ēkā,” – optimistiski noskaņots ir biedrības vadītājs. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  

korespondente 

Foto: no biedrības arhīva 

BIEDRĪBAS „HK RUBEŅI” HOKEJISTI IEGŪST AKTĪVĀS ATPŪTAS LAUKUMU  

HOKEJA SPĒLĒŠANAI ZIEMAS PERIODĀ  

Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds (LKIF) 

izsludina projektu konkursu jaunā prog-

rammā „Plaukstošu kopienu attīstībai”. 

Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 

2014.gada 29. augustam. 

Programmā „Plaukstošu kopienu attīstībai” īpaša 

uzmanība ir pievērsta kopienu centru darba 

ilgtspējas nodrošināšanai un sociālās uzņēmējdar-

bības iniciatīvu atbalstam. Tās ietvaros finan-

sējumu var saņemt: jaunu pakalpojumu iedzīvo-

tājiem ieviešanai; sociālās uzņēmējdarbības uzsāk-

šanai; kopienas centra telpu sakārtošanai,  mēbeļu 

un aprīkojuma iegādei, pasākumiem iedzīvotāju 

izglītības, veselības, un nodarbinātības veicināšanai 

- informē LKIF projektu un komunikāciju vadītāja 

Elita Uzulēna (tālrunis 26558082; elita.uzule-

na@iniciativa.lv). 

Projektu pieteikumi līdz šī gada 29. augusta 

pulksten 16.00 slēgtā aploksnē jāiesniedz: 

 personīgi LKIF telpās Kr.Valdemāra ielā 149-

507.kab. Rīga, LV-1013 vai 

 sūtot pa pastu (pasta zīmogs 2014. gada 29. 

augusts), ar norādi Programmai „Plaukstošu 

kopienu attīstībai”. 

Plašāka informācija skatāma LKIF mājas lapas 

www.iniciativa.lv sadaļā „Projektu iesniedzējiem”. 

Pēc www.iniciativa.lv sagatavoja  

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra 

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” korespondente 

IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU PROGRAMMĀ „PLAUKSTOŠU KOPIENU ATTĪSTĪBAI”! 

mailto:elita.uzulena@iniciativa.lv
mailto:elita.uzulena@iniciativa.lv
http://www.iniciativa.lv
http://www.iniciativa.lv
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5. maijā Jēkabpils baltkrievu biedrība „Spatkaņie” atzīmēja biedrības 

sargātājas –Polockas svētās Jefrosinijas piemiņas dienu. 

„Polockas svēto Jefrosiniju esam izvēlējušies par savas biedrības sargātāju. Viņa ir viena 

no sievietēm, ko kanonizējusi Krievijas pareizticīgo baznīca, ticības vārdā paveiktā dēļ. 

Dzimusi 12. gadsimtā kā viena no kņazu dinastijas pēctecēm, dzīvi aizvadīja klosterī 

Polockā - pārrakstot svētos rakstus. Pie klostera nodibinājusi skolu,” savā lasījumā par 

Polockas svētās Jefrosinijas biogrāfiju vēstīja biedrības „Spatkaņie” valdes priekšsēdētāja 

Valentīna Doraščenoka. 

Piemiņas dienas pasākumā piedalījās Jēkabpils Svētā Gara klostera tēvs Jevģēnijs, 

Jēkabpils nevalstisko organizāciju pārstāvji un Baltkrievijas Republikas Generālkonsulāta 

Daugavpilī  pārstāvis, kurš savā uzrunā uzsvēra, ka Polockas svētās Jefrosinijas tēls ir 

dārgs visiem Baltkrievijas iedzīvotājiem un patīkami, ka to par savu garīgo aizgādni 

izvēlējusies Latvijā dzīvojošu baltkrievu kopiena. 

Piemiņas pasākumu kuplināja baltkrievu biedrības „Spatkaņie” vokālais ansamblis 

„Zaviruha”.  

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente  

JĒKABPILS BALTKRIEVU BIEDRĪBA „SPATKAŅIE” ATZĪMĒ 

SAVAS SVĒTĀS AIZGĀDNES PIEMIŅAS DIENU 

JĒKABPILIEŠI APMEKLĒ KONFERENCI „1941.GADA 14.JŪNIJA PIEMIŅAI” 

Pieminot 73.gadadienu kopš 1941.gada 

14.jūnijā notikušām deportācijām, 

Melngalvju namā notika konference 

„1941.gada 14.jūnija piemiņai”, kuru 

apmeklēja Jēkabpils NVO resursu centra 

dalīborganizācijas – Latvijas politiski 

represēto biedrības Jēkabpils nodaļas 

valdes priekšsēdētāja Maruta Līce un 

valdes loceklis Pāvils Tamans.  

„Konferencē piedalījās arī Valsts prezidents Andris Bērziņš un 

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. Patīkami, ka amatpersonas 

pēc uzrunām nesteidzās projām, bet palika kopā ar klātesošajiem līdz 

pat konferences beigām. Konference pēc rakstura bija izzinoša un 

emocijām piesātināta. Līdz pat asarām aizkustināja Eiroparlamenta 

deputātes Sandras Kalnietes runa; mācītāja Gunta Kalmes, kas pats ir 

braucis ekspedīcijās uz Sibīriju, lūgšana; fonda “Sibīrijas bērni” 

dibinātāja Gunāra Toma un vēsturnieka Aināra Bambala stāstītais, kā 

arī Jevgēņija Smirnova – žurnālista no Soļikamskas (Krievija) 

uzstāšanās. Viņš no Soļikamskas arhīva atveda 14 no  Latvijas 

deportēto iedzīvotāju, par kuriem līdz šim bija tikai ziņas, ka bijuši 

kādā no turienes nometnēm, lietu fotokopijas. Kā 

informēja kinorežisore, fonda “Sibīrijas bērni” 

vadītāja Dzintra Geka, pateicoties tieši 

J.Smirnovam, ekspedīcijas uz Soļikamsku 

dalībniekiem bijusi iespēja piekļūt arhīvam, kurā 

glabājas no Latvijas izvesto lietas. Represētos 

pieminot notika ziedu nolikšana pie Brīvības 

pieminekļa un pie pieminekļa „Bārenīte” Pils 

laukumā,” - par konferences gaitu stāsta M. Līce. 

Konferences laikā notika arī grāmatas «Sibīrijas bērni» 1. un 2. sējuma 

krievu valodā atvēršana. Grāmatas izdošanas atbalstītāju skaitā ir arī  

Jēkabpils pilsētas dome. 

Konferenci – ik gadu 14. jūnijā – kā veltījumu 1941.gada 14.jūnijā uz 

Sibīriju izsūtītajiem Latvijas bērniem, organizē fonds „Sibīrijas bērni”. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  

korespondente 

Foto: https://www.google.lv/search?q=sibīrijas+bērni&tbm 

SPORTA BIEDRĪBA „PĻAVIŅU PĻĀVĒJI” AICINA UZ LATVIJAS 

VALSTS 11. ČEMPIONĀTU ZĀLES PĻAUŠANĀ AR ROKAS IZKAPTI.  

5. jūlijā Pļaviņu novada „Stukmaņos” notiks sporta 

biedrības „Pļaviņu pļāvēji” un Pļaviņu novada domes kopīgi 

organizētais Latvijas Valsts 11. čempionāts zāles pļaušanā ar 

rokas izkapti. 

„Pērn čempionāts izpalika, bet šogad tradīcija tiek turpināta. Mūsu 

mērķi ir videi draudzīga sporta veida, kā arī sentēvu darba tikuma un 

senās darba metodes – pļaušanas ar rokas izkapti – popularizēšana. 

Zāles pļaušana kā viens no siena sagatavošanas darba posmiem ir 

cildināta latviešu folklorā, tāpēc mums kā sava veida himna ir 

tautasdziesma „Div’ pļaviņas es nopļāvu”. Un kur gan citur, ja ne 

Pļaviņu novadā, tiktu godināts un saglabāts sentēvu tradicionālais 

darba veids – zāles pļaušana ar rokas izkapti. 

Čempionātā aicinām iesaistīties dažāda vecuma iedzīvotājus – arī 

vērtēšana notiks vairākās vecuma grupās – 6 x 5 m2 laukumā 

sievietēm un 7 x 7 m2 laukā vīriešiem. Vērtējumā tiks iekļauts ne tikai 

laiks, bet arī pļaušanas 

kvalitāte – gludums un tīrība. 

Pieteikšanās – līdz 1. jūlijam 

Pļaviņu novadā domē vai 

izmantojot tālruņa numurus: 

29299719, 25623474,” infor-

mē sporta biedrības „Pļaviņu 

pļāvēji” valdes priekšsēdētājs Vilnis Mironovs. 

Latvijas Valsts 11. čempionātu zāles pļaušanā ar rokas izkapti 

finansiāli atbalsta Zemkopības ministrija un Pļaviņu novada dome.  

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Foto: Inta Kurvīte 
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SPORTA BIEDRĪBAS „SAVĒJIE M” DAUGAVAS IZPĒTES 

EKSPEDĪCIJA ATKĀRTO VIKINGU ŪDENSCEĻA MARŠRUTU  

1. jūnijā noslēdzās sporta biedrības „Savējie M” rīkotā 

Daugavas ekspedīcija ar vēsturiski analogo vikingu kuģi 

„Nameisis”. Kuģojot no Daugavas augšteces līdz tās ietekai 

Baltijas jūrā, „Nameisis” piestāja arī Jēkabpilī. 

Sporta biedrības „Savējie M” Statūtos ierakstītais darbības mērķis ir 

saglabāt sportistu saikni ar viņiem tuviem sporta veidiem, izmantojot 

kā vienu no virzītājspēkiem vispārējai fiziskās kultūras un sporta 

attīstībai un popularizēt veselīgu dzīvesveidu, piesaistīt sportistus 

aktivitātēm un veidot interesentu grupas. „Lai gan oficiāli sporta 

biedrība „Savējie M” reģistrēta Madonā, tās aktivitātes nav lokalizētas 

kādā noteiktā vietā. Mūsu interešu lokā ir dažādu sporta veidu – kalnu 

divriteņu sporta, distanču slēpošanas un citu attīstība, aktīvā tūrisma 

– skrienot, nūjojot, braucot ar velosipēdiem un kanoe laivām, 

popularizēšana, kā arī vides sakopšanas, iekļaujot teritorijas gar 

Daugavu, un vēstures liecību saglabāšanas pasākumu organizēšana. 

Pats esmu no Pļaviņām un biedrības darbībā iesaistījos, kad tā jau 

pastāvēja. 2011.gadā biedrība „Savējie M” sadarbībā ar SIA „A. A. 

Mežmalas” realizēja projektu, kura ietvaros tika izveidota 10 

kilometrus gara apļveida taka ar nosaukumu „Mežmalu taka”. Tā vijas 

gar Daugavu un izmantojama gan vasaras sezonā – velotūristiem un 

nūjotājiem, gan ziemā – distanču slēpotājiem. Turpmāko aktivitāšu – 

arī ar projekta palīdzību – 

rezultātā veicām „Mežmalu 

takas” labiekārtošanas dar-

bus – gar velotrasi uzstā-

dījām četrus informatīvos 

stendus – pie Pļaviņu tūris-

ma informācijas centra SIA 

„Liepkalni” teritorijā, Stukmaņu muižā, Daugavas krastā pretī 

Oliņkalna pilskalnam un Pļaviņu novada Klintainē. Velotūrisma 

cienītājiem, kam pašiem nav tehniskā nodrošinājuma, piedāvājam 

pakalpojumu – ar braucamrīkiem, tos pievedot norunātajā vietā, 

varam noekipēt 18 velosipēdistu grupu. Šobrīd gatavojam orien-

tēšanās poligonu, kurā būs iespēja trenēties gan orientēšanās sporta 

profesionāļiem, gan amatieriem – sportu savienojot ar atpūtu,” stāsta 

biedrības „Savējie M” valdes loceklis un Daugavas ekspedīcijas 

vadītājs Arvīds Apfelbaums. 

Ideja par ekspedīciju ar ieceri izpētīt Daugavas nozīmi gar tās krastiem 

dzīvojošo cilvēku likteņos dažādos vēstures periodos arī ir Arvīda 

Apfelbauma izauklēta.  

Lasīt tālāk. 

Maijs biedrībā “Ūdenszīmes” noslēdzās ar pasākumu, kas 

simboliski atvēra vārtus Vasarai. Biedrības mājvietā – 

Rubenes pagasta Kaldabruņas skolā uz Vasaras atvēršanas 

svētkiem pulcējās gan tikko mācību gadu pabeigušie skolēni, 

gan pieaugušie.  

„Svētki ietvēra plašu programmu un sākās ar talku. Skolotāju Anitas 

Vērdiņas un Ilonas Kantānes vadībā Rubenes pamatskolas skolēni 

veica pēdu masāžas jeb Baskāju takas pamatmateriālu klāšanas 

darbus. Jau pāris nedēļas iepriekš biedrības telpās krājās maisi ar 

čiekuriem, sūnām, akmentiņiem, zāģu skaidām. Arī talkas dienā 

daudzi ieradās ar dabā savākto Baskāju takas klājumam – skujām, 

egļu un priežu zariem, un sūnām. Takas konstrukcija bija sagatavota 

jau iepriekš un talkotājiem atlika veikt noslēdzošo un radošāko darbu 

– veidot tādu takas segumu, lai pēdām katrā no posmiem būtu cits 

masāžas elements – mīkstas skaidiņas, durstīgas skujas, gludas 

malkas pagalītes, apaļi oļi, asāki vai maigāki čiekuri. Taku noslēdz 

koka laipa ar iespēju kājas atpūtināt atvēsinošā dīķa ūdenī,” informē 

biedrības „Ūdenszīmes” valdes priekšsēdētāja Ieva Jātniece. „Par 

“visagresīvāko” takas posmu tika atzīts svaigiem priežu čiekuriem 

klātais – daudzi vēlējās to pat apiet, bet par pēdām vistīkamāko – 

smalkās zāģu skaidas” piebilst I. Jātniece. 

„Lielākajiem talkas dalībniekiem bija dots cits uzdevums – veidot 

aizsargājamo augu paraugstādījumus. Šo augu kolekcija kopā ar 

pētnieces Daina Rozes sagatavotajām instrukcijām par to augšanas 

apstākļiem uz biedrību atceļoja no Nacionālā Botāniskā dārza. 

Pēcpusdienā svētki turpinājās Pļavas muzeja zālē, kur apmeklētāji tika 

iepazīstināti ar jaunās Pļavas muzeja ekspozīcijas stendu “Vārdnieku 

vainags”. Šī ekspozīcija ir veltīta Rubenes pagasta un tā tuvākās 

apkārtnes viedajiem cilvēkiem – tautā dēvētajiem par vārdotājiem vai 

dziedniekiem. Šobrīd tajā ir apkopota informācija par četriem no 

viņiem – Volfrīdu Porieti, Jāni Dzenušku, Neldu Klīšāni un Antonu 

Gercānu. Šī ekspozīcija ir tikai sākuma stadijā – blakus stendam ir 

izveidots “Zvaigžņu dīķis” – īpašs dekoratīvs objekts, kurā ikviens 

zinātājs ir aicināts ierakstīt savas atmiņas par vārdotājiem un 

dziedniekiem, ticējumus, nostāstus. Ekspozīcijas oriģinālo vizuālo 

noformējumu veidoja Jānis Spēks un māksliniece – maketētāja Solvita 

Kukle. 

Otras izstādes atklāšana bija brīnišķīgs, muzikāls ceļojums uz 

ziemeļzemi Norvēģiju – fotogrāfe, žurnāliste un norvēģu valodas 

pasniedzēja Daiga Kalniņa uz Kaldabruņu atveda fotoizstādi “Mana 

Āvereja/Norvēģija/”, kas būs skatāma līdz jūlija beigām,” papildina 

biedrības valdes priekšsēdētāja. 

Ieva Jātniece uzsver, ka Vasaras atvēršanas svētki nav vienas dienas 

pasākums. Kaldabruņas skola pamazām top ne tikai par Sēlijas 

novada, bet visas Latvijas un pat starptautiska mēroga tūrisma 

objektu. Baskāju taka – tā ir iespēja ikvienam veikt veselību uzturošu 

pēdu masāžu – gan vietējiem iedzīvotājiem, gan interesentiem, kas 

dodas ekskursijā pa Sēliju. Savukārt aizsargājamo augu stādījumi augs 

un kuplos kā izzinoša pastāvīga brīvdabas ekspozīcija. Arī Pļavas 

muzeja zālē skatāmā izstāde „Vārdnieku vainags” būs skatāma 

ikvienam interesentam kā pastāvīgs, vēsturi atspoguļojošs materiāls.  

Biedrības „Ūdenszīmes” valdes priekšsēdētāja Ieva Jātniece izsaka 

pateicību Vasaras vārtu atvēršanas pasākuma atbalstītājiem – Latvijas 

Vides aizsardzības fonda administrācijai, Sabiedrības Integrācijas 

fondam, Zemgales Kultūras programmai un Jēkabpils novada 

pašvaldībai. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” 

korespondente 

Foto: no biedrības „Ūdenszīmes”arhīva 

„ŪDENSZĪMES” ATVER VĀRTUS VASARAI 

http://jekabpilsnvo.lv/2014/06/sporta-biedribas-savejie-m-daugavas-izpetes-ekspedicija-atkarto-vikingu-udenscela-marsrutu/
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06.08.2014. – 08.08.2014. viesu namā “Mauriņi”, Allažu pagastā, 

Siguldas novadā, biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) aicina 

Tevi piedalīties vasaras akadēmijā nevalstisko organizāciju (NVO) 

pārstāvjiem.  

Šī gada vasaras akadēmijas tēma ir veltīta NVO vadītāju stiprināšanai, 

organizācijas publiskajam tēlam un e–darbībām, kā arī aktualitātēm 

NVO sektorā. Akadēmijā aicināti piedalīties nevalstisko organizāciju 

pārstāvji – īpaši NVO vadītāji un vadošie darbinieki, kuri vēlas iegūt 

jaunas zināšanas un pieredzi NVO darbā, iegūt informāciju par 

aktuālākajiem valsts un nevalstisko organizāciju sadarbības 

aspektiem. 

Dalībnieku skaits ir ierobežots – 25 personas, eLPA dalībnieku atlasē 

pievērsīs uzmanību dalībnieku motivācijai. 

Ar vasaras akadēmijas programmu aicinām iepazīties šeit. 

Dalības maksa vienai personai ir 70 EUR. Aicinām uz akadēmiju ņemt 

līdzi  savus portatīvos datorus, lai sekmīgi papildinātu savas e–

prasmes. Piesakies dalībai NVO vasaras akadēmijā, tiešsaistē līdz 

2014.gada 18. jūlijam, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu šeit. 
eLPA līdz 2014. gada 25. jūlijam informēs tikai tos dalībniekus, kuru 

dalība Vasaras akadēmijā tiks akceptēta. 

Īpaši aicinām pieteikt dalību akadēmijā mazākumtautību 

organizācijām! 

AIZKRAUKLES REĢIONA NVO 

KONSULTĀCIJU DIENA 

Aizkraukles apkārtnes organizācijām tiek piedāvāta iespēja tikties 

atvērto durvju - konsultāciju dienā. Konsultāciju diena notiks š.g. 

2.jūlijā Aizkraukles reģionālajā Tautskolā, Lāčplēša ielā 1-27, 

Aizkrauklē, un to rīko Zemgales NVO Centrs sadarbībā ar biedrību 

"Aizkraukles reģionālā Tautskola Konsultāciju dienā interesenti varēs 

papildināt zināšanās par finansējuma piesaisti, organizācijas 

dibināšanu, darbību un citiem jautājumiem, kas saistīti ar NVO 

vadību. 

PIESAKIES NVO VASARAS AKADĒMIJAI 2014!  

Jēkabpils Domes atbalstītā vasaras brīvdienu bērnu un 

jauniešu  nometnē „Bunkurs Nr. 13” aicināti piedalīties 

Jēkabpils skolu 10 līdz 17 gadu veci bērni un jaunieši.  

Ar velosipēdiem tiks apceļoti novadi ap Jēkabpili un 

Aglonu. Tā ir dienas nometne, kas notiks jūlijā 

brīvdienās:  5.,6., 13., 20. un 26. datumā. Nometnes 

vadītājs Rihards Barkovskis, t. 26484210.  

BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS – PROGRAMMA "NĀC UN DARI! TU VARI!”  

Programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros sniedz 

finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas 

organizācijām pilsētās un laukos, kuras ar savām 

rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju 

dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos sniedz atbalstu 

līdzcilvēkiem.  

Finansiālu atbalstu var saņemt Latvijas biedrības, nodibinājumi un 

reliģiskas organizācijas, kuras: 

 sniedz atbalstu topošajām māmiņām un jaunajām ģimenēm; 

 savā darbā īsteno iniciatīvas sociālajā, veselības, mūžizglītības, 

kultūras un apkārtējās vides pilnveidošanas jomā; 

 popularizē aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu 

dažādām iedzīvotāju grupām; 

 īsteno dzīvnieku aizsardzības pasākumus; 

 radoši īsteno iniciatīvas dažādās kultūras jomās; 

 sniedz nepieciešamos sociālos pakalpojumus vietējās kopienas 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Programmā „Nāc un dari! Tu vari!” Borisa un Ināras 

Teterevu fonds piešķir finansējumu Latvijā 

reģistrētām organizācijām, kurām ir stabila un 

ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai 

valsts institūciju un/vai vietējiem uzņēmējiem, un, 

kuru darbības mērķis ir attīstīt daudzveidīgas 

iniciatīvas aktīvākai un veselīgākai dzīvei vietējā sabiedrībā. Minimālā 

fonda piešķīruma (granta) summa – EUR 700; maksimālā summa – 

EUR 7`000. Vismaz 10% no kopējā projekta finansējuma veido 

vietējās pašvaldības vai citu organizācijas sadarbības partneru 

līdzfinansējums. Projekta ilgums – līdz 24 mēnešiem. 

2013. gadā ir atbalstītas vairāk nekā 50 organizācijas, piešķirot to 

iecerēm vairāk nekā 150`000 latu. Priecāsimies saņemt jaunus 

projektu pieteikumus no 2014. gada janvāra. Vēršam 

uzmanību – lai pilnveidotu iesniegto pieteikumu kvalitāti, 2014. 

gadā un turpmāk fonda atbalstu šajā programmā varēs gūt 

organizācijas, kuru pārstāvji (vadītājs, projekta vadītājs un/vai 

grāmatvedis) iepriekš būs apmeklējis fonda rīkotu apmācību 

nodarbību "Nāc un dari! ABC". Nodarbības notieks reizi mēnesī jau 

no februāra.  

Konkursa nolikums un papildus informācija: http://

www.teterevfond.org/programma–nac–un–dari–tu–vari  

http://nvo.lv/site/attachments/27/06/2014/Programma.pdf
http://www.visidati.lv/aptauja/978429730/
http://www.teterevfond.org/projekti/kopienu_projekti?nac_un_dari=karte
http://www.teterevfond.org/programma-nac-un-dari-tu-vari
http://www.teterevfond.org/programma-nac-un-dari-tu-vari


SIF PIEŠĶIR FINANSĒJUMU 11 DIASPORAS 

BĒRNU NOMETNĒM 

Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomes sēde 

apstiprināja projektu iesniegumus programmā “Ārpusskolas 

pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas 

bērniem”. Kā jau vēstīts, šajā programmā bija iesniegti 23 projekti, no 

kuriem SIF apstiprināja 11. 

SIF padome programmā “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras 

nometnes Latvijas un diasporas bērniem” apstiprināja sekojošu NVO 

projektus: 

1. Biedrība „Rīgas Latviešu biedrība” – LEM – Latvijas elpa 

Mazsalacā 2014; 

2. Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMS – Latvijas bērnu 

nometne „Satikšanās tēvu zemē”; 

3. Biedrība „Radošā apvienība jauniešiem TREPES” – LEC – 

Latvijas elpa Carnikavā 2014; 

4. Nodibinājums Bērnu fonds „Attīstība” – Izzini, sajūti Latviju un 

sevi tajā; 

5. Daugavpils lietišķo sieviešu klubs „OLIVIA” – LAIME ir lietu 

kārtība DZIMTENĒ; 

6. Biedrība „Sprīdīšu draugi” – Ceļš – uz zemi laimīgo, uz mājām!; 

7. Biedrība “REĀLS PIEDZĪVOJUMS” – Vasaras nometne Latvijas 

un diasporas bērniem “Sprīdītis Leiputrijā”; 

8. Nodibinājums ”Bērnu brīva laika centrs ”Ligzdiņa”” – Raibās 

dienas Ēvelē; 

9. Biedrība „Latvijas Pilsoniskās sabiedrības atbalsta centrs” – 

Gājputni atgriežas; 

10. Āra dzīves apmācību centrs „Pelēkais Vilks” – TILTI; 

11. Gaujienas Jāzepa Vītola fonds – Vasaras nometne Sprīdītis. 

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 

Jelgavā šā gada 2.jūlijā notiks Informācijas 

dienas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem 

par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā 

un publisko pakalpojumu snieg ša-

nā. Informācijas dienas mērķis ir stiprināt 

reģionālo NVO administratīvo kapacitāti pro-

jektu pieteikumu izvērtēšanā, projektu 

grāmatvedības uzskaites organizēšanā un 

projektu īstenošanas uzraudzībā, lai pēc grozī-

jumu likumā "Par valsts un pašvaldību 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu" un citos likumos pieņemšanas 

NVO sektors varētu kvalitatīvi veikt deleģēto 

līdzekļu administrēšanu, kad tāda iespēja 

parādīsies. 

Informācijas dienas laikā NVO pārstāvji iegūs 

zināšanas par NVO finansējuma avotiem: 

valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību 

dāvināšanas (ziedošanas) politiku, NVO 

darbības finansēšanas pieredzi Lietuvā un 

Igaunijā,  iekšējo komunikāciju un lēmumu 

pieņemšanas procesu NVO, projek-

tu  grāmatvedības uzskaites  organizēšanu. Kā 

lektori uzstāsies: Liesma Ose, Latvijas Ko-

pienu iniciatīvu fonda valdes priekšsēdētāja, 

Inta Šimanska no  Latvijas Pilsoniskās 

alianses,  Aija Rusiņa – grāmatvedības 

eksperte. 

Pasākums notiek Latvijas Kopienu iniciatīvu 

fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta 

"Lemjam kopā" ietvaros, ar sadarbī-

bas  partnera biedrības  Zemgales NVO Centrs 

atbalstu. 

Projekta "Lemjam kopā" mērķis ir sekmēt 

finansējuma pietiekamību nevalstiskajās 

organizācijās, kuras darbojas mūžizglītības, 

sociālās, veselības aprūpes jomā un valsts un 

pašvaldību kapitālsabiedrību ziedojumu 

administrēšanas funkcijas deleģēšanu NVO 

sektoram. 

Nevalstiskajam sektoram kļūstot izglītotākam, 

tas būs spējīgs piesaistīt arvien vairāk un 

vairāk biedru un darbinieku, līdz ar to tas kļūs 

ietekmīgāks sadarbības partneris valsts 

pārvaldei un pašvaldībām, kā rezultātā 

uzlabosies sekundārās mērķauditorijas, t.i., 

cilvēku, kam pakalpojumus sniedz 

nevalstiskais sektors, dzīves kvalitāte. 

Darba kārtība 

 

JELGAVĀ IZGLĪTOJAS NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI 

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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