
2014. gada maijs 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  

KĀ PADARĪT EIROPU 

SAPROTAMĀKU? 

Pēdējo nedēļu aktualitāte publiskajā 

telpā neapšaubāmi bija Eiropas 

Parlamenta vēlēšanas, kurā ievēlējām 

astoņus savus pārstāvjus.  

Priekšvēlēšanu kampaņa dažām 

partijām un indivīdiem bija plaša, 

citiem – nemanāma. Vieni patiešām 

ru n āj a  pa r  E i ropa s  mēroga 

jautājumiem, citi jau pamatīgi 

iesildījās rudenī gaidāmajam pašmāju 

šovam. Mēs kā balsotāji varējām gan 

lasīt partiju programmas un analizēt 

solījumus, gan pat pielaikot sev 

atbilstošāko partiju ar dažādiem 

interaktīviem rīkiem. Lai gan plašajā 

kampaņā praktiski nemaz neizskanēja 

ar NVO sektoru saistīti uzstādījumi 

vai viedokļi, es ceru, ka vismaz mēs, 

NVO – šņiki apzinīgi izpildījām 

demokrātiskas valsts prieksrocību – 

tiesības vēlēt un aizgājām nobalsot.  

Ļoti daudzi man pazīstami uz 

vēlēšanām negāja,  pamatojot 

balsojumu ar bezjēdzīgumu, ar 

Latvijas deputātu nespēju ietekmēt 

lielos Eiropas Savienības procesus. 

Tomēr, manuprāt, lielākā problēma ir 

neizpratne, kā īsti funkcionē Eiropas 

parlaments, kas ir Eiropas komisija 

un ko dara, piemēram, komisāri. 

Varbūt skaidrošana ir pašu politiķu 

lieta, bet, iespējams, tieši NVO var 

iesaistīties pilsoņu informēšanā par 

Eiropas Parlamenta darbību un mūsu 

iespējām ietekmēt procesus ārpus 

Latvijas robežām. Katrā ziņā varam 

sevi mierināt, ka nebūt neesam tā 

kūtrākā valsts un turamies tā pa vidu. 

Liāna Pudule - Indāne 

E-Avīzes redaktore   

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

AICINA PIEDALĪTIES „KOALĪCIJAS MAZĀKUMTAUTĪBU NVO PO-

LITISKAJAI LĪDZDALĪBAI”  FORUMĀ 

Šī gada 6.jūnijā, plkst.13:00, Rīgā, Sabiedrības integrācijas fonda telpās, Brīvības ielā 

40 notiks „Koalīcijas mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai” dalīborganizāci-

ju ikgadējas tikšanās - forums, kura laikā būs iespēja vairāk uzzināt par Koalīciju un 

iepazīties ar tās dalīborganizācijām, kā arī pievienoties jau esošo Koalīcijas biedror-

ganizāciju skaitam. 

„Koalīcija mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai” ir uz brīvprātības pamatiem veidota kole-

ģiāla institūcija, kas tika izveidota 2013. gada 17. maijā, un starp tās 11 dalīborganizācijām ir četras 

Jēkabpils nevalstiskās organizācijas - Izglītības iniciatīvu centrs, Jēkabpils NVO resursu centrs, 

Jēkabpils Poļu biedrība „Rodacy” un Jēkabpils ukraiņu biedrība “Javir”. 

 Koalīcija dibināta ar mērķi veicināt savstarpēju informācijas un pieredzes apmaiņu un iedibināt 

koleģiālu, konstruktīvu un saliedējošu sadarbību mazākumtautību un starpetnisko NVO starpā, kā 

arī apvienot NVO centienus mazākumtautību interešu aizstāvības jomā. 

 Koalīcija ir atvērta visām mazākumtautību NVO un NVO, kuras saskaņā ar statūtiem darbojas 

mazākumtautību interešu aizstāvības jomā un atbalsta Koalīcijas nolikumā minētās pamatvērtības 

un principus (ar tiem iepazīties varat: http://www.iic.lv/projekti/esosie-projekti/koalicijas-

mazakuJa esat mazākumtautību NVO vai NVO, kas darbojas etnisko grupu interešu aizstāvības 

jomā, aicinām Jūs uz sadarbību!  

Jebkura mazākumtautību NVO vai NVO, kas darbojas etnisko grupu interešu aizstāvības jomā tiek 

aicināta uz sadarbību. Vairāk informācijas var iegūt Izglītības iniciatīvu centra mājas lapā: http://

www.iic.lv/projekti/esosie-projekti/koalicijas-mazakumtautibu-nvo-politiskajai-lidzdalibai/ 

Jautājumus par pievienošanos koalīcijai var noskaidrot, zvanot uz tālruņa numuru: 65235635 vai 

sūtot ziņu uz e-pastu: kristine@iic.lv. 

Informāciju apkopoja Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente 

Sveicam Jēkabpils NVO resursu centra jaunos biedrus - Salas novada Salas pagasta 

biedrību „Holista” un biedrību „Kultūras un izglītības centrs „Lazurit”! 

Ar šo biedrību pievienošanos Jēkabpils NVO resursu centra dalīborganizāciju 

skaits pārsniedzis divarpus desmitus un kopskaitā apvieno 26 dažādu jomu NVO. 

Jēkabpils NVO resursu centra valde 

AICINA UZ LATGALES NVO KONFERENCI “2014: ATSKAITES 

PUNKTS NVO ATTĪSTĪBĀ” 

Konference notiks trešdien, 28. maijā plkst. 10.30 Preiļu Kultūras centrā, Raiņa bulvārī 24. Pieteik-

šanās konferencei līdz 26. maijam, rakstot uz liga@nvo.lv vai zvanot pa tālruni 26411668. 

 Konferences nolikums šeit 

mailto:kristine@iic.lv
mailto:liga@nvo.lv


LABI AIZSĀKTAS LIETAS TURPINĀS JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRĀ! 

NOSLĒGUSIES LABDARĪBAS AKCIJA „GRĀMATAS OTRĀ ELPA” 

Biedrība Jēkabpils NVO resursu centrs maijā atsāk individuālās kon-

sultācijas senioriem un pirmspensijas vecuma cilvēkiem datorprasmju 

apguvē (darboties ar datoru, datortehniku un lietot internetu), ņemot vērā, 

ka pagājušajā gadā šīs konsultācijas bija guvušas plašu atbalstu un mācīties 

gribētāju skaits bija salīdzinoši liels.  

Kā iepriekš, arī šogad apgūt modernās tehnoloģijas palīdzēs Nodarbinātības 

Valsts aģentūras (NVA) programmā „Darbam nepieciešamo iemaņu 

attīstība nevalstiskajā sektorā” biedrībā strādājošie jaunieši. Nodarbības 

ilgums – viena stunda (bez maksas).  

Aicinām seniorus un pirmspensijas vecuma cilvēkus pieteikties 

šādai apmācībai iepriekš, zvanot pa tālruni – 652 20097 (birojs) 

katru darba dienu, vai pieteikties personīgi adresē – Brīvības iela 

45, Jēkabpils, 2.stāvā. Biroja darba laiks no 8.00 – 13.00  

Sintija Klūga, 

Jēkabpils NVO resursu centrs, brīvprātīgā 

NVA atbalsta pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība ne-

valstiskajā sektorā” 
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„Ar “biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) padomes lēmumu 

09.05.2014. Jēkabpils NVO resursu centrs ir uzņemts eLPA biedru tīklā”, 

informē Anita Īvāne - Latvijas Pilsoniskās alianses projektu asistente. 

Latvijas Pilsoniskā alianse ir dibināta 2004.gada 14.decembrī, un darbojas 

kā NVO platforma - daţādu jomu organizāciju oficiāli reģistrēts sadarbības 

tīkls. eLPA apvieno 134 biedrus - NVO sektorā aktīvas juridiskas organizāci-

jas un privātpersonas - kopumā vairāk kā 28 000 sabiedriski aktīvus 

cilvēkus!  

Pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai eLPA ir izvirzījusi tādas sabiedrībā 

vispāratzītas vērtības kā pilsoniskā līdzdalība; labvēlīga vide; laba pārvalde; 

brīva informācijas plūsma; sabiedrības integrācija un sadarbība.  

Starptautiskajā līmenī kopš 2006.gada eLPA ir starptautiskas pilsoniskās 

līdzdalības tīkla organizācijas World Alliance for Citizen Participation - 

CIVICUS  un kopš 2008.gada  - Eiropas līmeņa NVO sadarbības tīklā Euro-

pean Civic Forum biedrs, kas ļauj līdzdarboties pilsonisko aktivitāšu 

attīstības un aizsardzības sekmēšanā visā pasaulē, kā arī Eiropas pilsoņu 

līdzdalības Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā uzlabošanā. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente 

JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS KĻŪST PAR BIEDRĪBAS LATVIJAS PILSONISKĀ ALIANSE 

DALĪBORGANIZĀCIJU 

Biedrība Jēkabpils NVO resursu centrs no 14. līdz 28. aprīlim organizē-

ja labdarības akciju „Grāmatas otrā elpa” projekta „Vidusdaugavas reģiona 

NVO darbības atbalsta” ietvaros. Divu nedēļu laikā cilvēki aktīvi ziedoja 

grāmatas un ţurnālus. Atsaucība bija liela, un kopā tika savāktas vairāk nekā 

tūkstoš grāmatu.  

Katrā ziedojuma grāmatā tika iespiests zīmodziņš, kas apliecinās, ka grāmata 

ir ziedojums biedrības organizētā akcijā. Šo darbu un grāmatu sašķirošanu 

veica biedrības brīvprātīgie jaunieši. Viņi stāsta, ka ir saziedotas daţādu 

žanru grāmatas – proza, dzeja, biogrāfiskie romāni, bērnu pasakas un teikas, 

kā arī skolas un mākslas grāmatas. 

Kā piemērus no klasiskas literatūras var minēt: Č.Dikensa daiļradi, K. Ham-

suna romānus, E. M. Remarka „Laiks dzīvot, un laiks mirt”, M. Šolohova 

„Kuslā Dona”, kura noteikti ir bijusi katra romānu cienītāja grāmatu plauktā.  

Dzejas cienītāji vēlos vakaros varēs baudīt „Tālas noskaņas zilā vakarā” dzej-

nieka J. Raiņa interpretācijā, tāpat O. Vācieša „Antracīts” neatstās vienaldzī-

gu lasītāju.  

Tiem lasītājiem, kuriem interesē zinātne – vairāki enciklopēdiju un vārdnīcu 

sējumi.  

Protams, nedrīkst aizmirst par pašiem mazākajiem lasītājiem, kuriem arī būs 

prieks saņemt pasaku, teiku grāmatas un stāstus. Netika aizmirsta pat māk-

slas pasaule, ziedoto grāmatu klāstā ir daţādas glezniecības un teātra litera-

tūra.  

Saziedotās grāmatas tiks nodotas jauniešiem, bērniem un pieaugušajiem, lai 

brīvo laiku piepildītu lasot. 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”  pateicas zināmajiem 

ziedotājiem, kā arī visiem akcijas laikā, kuri bija aktīvi un atsaucī-

gi, bet palikuši anonīmi.  

Plašāk lasiet šeit 

JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS TURPINA PIEDĀVĀT BEZMAKSAS LIETVEDĪBAS UN        

GRĀMATVEDĪBAS KONSULTĀCIJAS BIEDRĪBĀM  

Turpinās Jēkabpils NVO resursu centra konsultācijas nevalstiskajām 

organizācijām grāmatvedībā (atbildīgā Ināra Rāviņa) un lietvedībā (Ritma 

Komarova). 

Konsultācijas tēmas un saturs saistīts ar biedrību un nodibinājumu pareizu 

lietvedības kārtošanu un grāmatvedības organizēšanu. Konsultāciju var sa-

ľemt elektroniski, pa tālruni, kā arī konsultantam izbraucot uz konkrētu 

biedrību. 

Konsultācijas realizē Jēkabpils NVO resursu centrs projekta 

„Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” ietvaros, palīdzot jebkurai 

Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajai organizācijai. 

Pieteikties uz grāmatvedības konsultācijām var, rakstot e-pastu: nvokonsul-

tacijas@inbox.lv vai zvanot – grāmatvedības konsultāciju tālr. 26326653, 

lietvedības konsultācijām – nvoresursi@inbox.lv, Ritma (26334547).  

Sintija Klūga,  

Jēkabpils NVO resursu centrs, brīvprātīgā 

NVA atbalsta pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstis-

kajā sektorā” 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=2896
mailto:nvokonsultacijas@inbox.lv
mailto:nvokonsultacijas@inbox.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
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RĪKO DISKUSIJU CIKLU PAR INTEGRĀCIJAS JAUTĀJUMIEM 

Jēkabpils ukraiņu biedrības „Javir” telpās Sabiedrības integrācijas fonda projekta 

„Nacionālais integrācijas centrs” ietvaros aprīlī notika pirmais seminārs - diskusija. 

Pirmajā diskusijā -seminārā „Mana vieta Latvijas sabiedrībā. Manas identitātes” piedalījās 

Jēkabpils ukraiņu biedrības „Javir” un biedrības „Kultūras un izglītības centrs „Lazurit” 

pārstāvji. Diskusijas dalībnieki dalījās savā pieredzē par to, kā viņi jūtas Latvijā, stāstīja par 

sevis doto ieguldījumu mītnes zemē, kā arī par cerībām, vēlmēm un attieksmi, ko gribētu 

saņemt no Latvijas sabiedrības un valsts institūcijām. Diskusiju vadīja projekta lektore 

Viktorija Rjaščenko. 

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda program-

mas ietvaros apstiprinātā projekta „Nacionālais integrācijas centrs” (NIC) mērķis ir attīstīt 

NIC kā ilgtspējīgu un koordinējošu institūciju, kuras uzdevums ir nodrošināt un uzlabot 

daţāda veida atbalsta pakalpojumu pieejamību trešo valstu valstspiederīgajiem, lai palīdzētu 

integrēties Latvijas sabiedrībā un veicinātu izpratni par migrāciju uzņemošajā sabiedrībā. 

„Projekta ietvaros realizētais diskusiju - semināru cikls notiek visā Latvijā. Jēkabpilī iecerētas 

vēl divas diskusijas - šā gada 28. maijā (vieta tiks precizēta) un 12. jūnijā 18.00 Jēkabpils 

ukraiņu biedrības „Javir” telpās - Jēkabpilī, Brīvības ielā 229. Gaidīti biedrību, valsts institūciju, bet jo īpaši, projekta mērķa grupas - trešo valstu 

valstspiederīgo neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības un uzskatiem pārstāvji, kā arī jebkurš interesents,” informē Nacionālā in-

tegrācijas centra Zemgales reģionālā koordinatore Arita Melgaile. 

Sīkā informācija par diskusijām - tālrunis: 27022598 (Arita Melgaile). 

 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente 

VEIKTI ŠOGAD PIRMIE JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŢETA GROZĪJUM  

Maijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notikušas divas 

Finanšu komitejas sēdes un divas domes sēdes, kā 

arī viena Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un 

veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde.  

Svarīgākie mēneša laikā pieņemtie lēmumi ir pilsē-

tas budţeta pirmie grozījumi, kas jau izskatīti Fi-

nanšu komitejas sēdē 22.maijā un ko gatavojas 

apstiprināt 29.maija domes sēdē. Elektroniskā 

budţeta grozījumu versija nav tikusi izsūtīta, tāpēc 

par iecerētajiem grozījumiem varēja spriest tikai 

pēc sēdē runātā. Domes priekšsēdētāja vietnieks 

sociālajos jautājumos Jānis Raščevskis, kas vadīja 

Finanšu komitejas sēdi, uzsvēra, ka lielākā daļa no 

prasījumiem šoreiz tikuši noraidīti. Tika pārrunāts 

jautājums par 42 000 EUR ielu remontiem, par 

vienas automašīnas pārdošanu izsolē, precizēts, ka 

vienam no NVO ārējā finansējuma projektiem 

līdzfinansēšanai pašlaik nepietiek naudas esošajā 

budţeta sadaļā, ko līdz domes sēdei apņēmās pre-

cizēt.  

Ceram, ka līdz domes sēdei visus iecerētos 

budžeta grozījumus izdosies iepazīt detali-

zētāk elektroniskā veidā. 

Tāpat pašvaldība gatavojas balsot par divu jaunu 

amata vienību apstiprināšanu – Jēkabpils sociālajā 

dienestā apr valsts budţeta līdzekļiem darbu uz-

sāks un līdz gada beigām strādās sociālās palīdzī-

bas organizators, kura atbildībā būs personu ar 

īpašām vajadzībām asistentu darbs, bet pašvaldī-

bas Sabiedrisko attiecību nodaļā paredzēts izveidot 

štatu vienību „vadītāja vietnieks”, kurš atbildēs par 

ārējiem sakariem, sadarbību ar uzľēmējiem.  

Pašvaldības sociālais dienests precizējis četru ap-

rūpes mājās līmeņu darba pienākumu aprakstu, 

iekļaujot papildus aprūpējamo skaitā arī cilvēkus 

pēc operācijām, ja viņi izteiks tādu nepieciešamī-

bu. Precizēta arī mobilā kāpurķēţu pacēlāja izman-

tošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

Pašvaldības deputāti lēma arī par zelta un dimanta 

kāzu pāru godināšanas pasākumu un apbalvoju-

miem 150 un 200 EUR vērtībā, par transporta 

izdevumu apmaksu ukraiņu biedrībai „Rodacy” un 

Krustpils kultūras nama folkloras kolektīva „Rāti” 

no 22 līdz 25.maijam, Sokolov – Podļaski Polijā, 

par 1000 EUR piešķiršanu biedrībai „Sporta attīs-

tības fonds” atklātā Latvijas pludmales handbola 

čempionātam „Dinamo” pilsētiņā, piešķīra finansē-

jumu 20 skolēnu vasaras nometnēm un apstiprinā-

ja apbalvojamo sarakstu skolēnu mācību olimpi-

āžu, mūzikas un mākslinieciskās pašdarbības 

valsts konkursu uzvarētājiem un to pedagogiem.  

Pašvaldībā ir noslēdzies atklāts konkurss uz 

A.Ţilinska mūzikas skolas direktora vietu. Saņemti 

9 pieteikumi, ko šīs nedēļas laikā vērtēs komisija 

jaunā izpilddirektora G.Goguļa vadībā.  

Vēl deputāti ieteica laikus padomāt par nākamās 

sezonas ielu apgaismojuma problēmām (K. Ozola) 

un akcentēja domes administrācijas uzmanību 

drošības jautājumiem remontdarbu laikā uz tilta 

(R.Ragainis, A.Nitišs).  

A.Pleiko 

Jēkabpils NVO resursu centrs projekta koor-

dinatore sadarbībai ar pašvaldību 
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Vairāku Jēkabpils nevalstisko organizāciju pārstāvji 23.aprīlī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā Jelgavā piedalījās 

Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) rīkotajā konferencē „2014: atskaites punkts NVO attīstībā”, lai uzzinātu par Zemgales NVO sek-

tora izpētes rezultātiem.  

Latvijā 2013. gada 3. jūlijā bija reģistrētas 17 550 biedrības un nodibinājumi, šobrīd – 18 595 NVO. Organizāciju skaits lielajās Zemgales pilsētās: 

 Liepājā – 5% jeb 885 organizācijas; 

 Jūrmalā – 2,5% jeb 440 NVO; 

 Daugavpilī – 2,5% jeb 430 NVO; 

 Jelgavā – 2% jeb 347 NVO. 

Jelgavas pilsēta Zemgales reģionā ir pašvaldība ar lielāko biedrību un nodibinājumu skaitu – 24% no NVO kopskaita Zemgales reģionā. Mazākais NVO 

skaits ir Salas novadā – 16 biedrību un nodibinājumu jeb 1% no kopējā skaita reģionā. Jēkabpilī pašlaik reģistrētas 110 biedrības.  

Sniedzot vispārēju NVO raksturojumu, eLPA bija izpētījusi, ka vidējais biedru skaits Latvijas organizācijās ir 28 un ikdienā NVO darbojas 5 brīvprātīgie, 

viens algots darbinieks. 57% no respondentiem veic aktivitātes katru dienu, 22% gadījumos NVO darbs notiek daţas dienas nedēļā un 21% - pēc nepiecieša-

mības. 

Sabiedriski aktīvākās sociāli demogrāfiskās grupas ir: latvieši, sievietes, respondenti ar augstāko izglītību, aptaujas dalībnieki vecumā līdz 44 gadiem, finan-

siāli nodrošinātākie respondenti, iedzīvotāji no skaitliski lielākajām (četri un vairāk ģimenes locekļu) ģimenēm. 

Plašāk šeit. 

DAŽĀDU JOMU PĀRSTĀVJI DISKUTĒ PAR SADARBĪBU AR NVO SEKTORU UN IEDZĪVOTĀJU IESPĒJĀM 

ĪDZDARBOTIES 

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” projektā „Vidusdaugavas reģiona 

NVO darbības atbalsts” (Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/159/1/Z/024/2014) 

25.aprīlī norisinājās Apaļā galda diskusija: Iedzīvotāju līdzdalības prasmes un 

motivācija iesaistei NVO: sabiedrības esošais un optimālais zināšanu līmenis 

par savu interešu aizstāvības iespējām. Diskusiju vadīja ţurnāliste Sandra 

Mikanovska.  

Nevalstiskās organizācijas (NVO) ir neatņemama mūsdienu jeb pilsoniskās 

sabiedrības daļa. Cilvēki iesaistās NVO vairāku iemeslu dēļ: lai aizsargātu sa-

vas un citu tiesības, lai īstenotu savas intereses, lai palīdzētu citiem, lai strādā-

tu sev interesējošā jomā. NVO sektorā realizēti neskaitāmi projekti, kuros 

labumus guvušas daţādas sabiedrības grupas. Ja nevalstisko organizāciju dar-

bi sabiedrībā ir redzami, tad pašas NVO nevienmēr ir zināmas un atpazīsta-

mas. Tas nozīmē, ka  NVO sava zīmola veidošanai jeb sevis popularizēšanai 

pievērš mazu uzmanību, jo nereti tam vienkārši nepietiek laika – ir jārealizē 

kvalitatīvi projekti, jāraksta jauni projektu pieteikumi un jāmeklē partneri.  

Diskusijā piedalīties tika aicināti pārstāvji no daţādām sabiedrības jomām – 

pašvaldības, medicīnas, izglītības, jaunatnes, sporta, vietējās kopienas, kultū-

ras, NVO sektora, Sociālās jomas un vietējie masu mediji, lai diskusijā, savstar-

pēji daloties pieredzē sadarbībai ar NVO sektoru, identificētu esošo un optimālo zināšanu līmeni par sadarbības iespējām ar NVO. Diskusijā no Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības piedalījās – izglītības, sporta un sociālās jomas pārstāvji: Izglītības nodaļas vadītāja Līga Kļaviņa, Jēkabpils Sociālā dienesta direktors 

Juris Tuţikovs, Jēkabpils sporta skolas direktors Edgars lamba, Interešu izglītības un Jaunatnes jomas pārstāvis, biedrības “13.pirmdiena” vadītāja Lilija 

Raţinska, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas pārstāves – Anita Katiņa un Anta Klints, Jēkabpils regionālās slimnīcas galvenā māsa Māra Skrodere, NVA Jēkab-

pils filiāles vadītāja Svetlana Zujeva, Jēkabpils Ielu komiteju vadītāja Dzidra Lapiņa, vietējie masu mediju pārstāvji – laikraksts “Jaunais Vēstnesis” - Alek-

sandra Ugrika, laikraksts “Brīvā Daugava” - Inese Zone, Jēkabpils Radio1 – Māra Grīnberga un NVO sektora pārstāvji – projekta „Vidusdaugavas reģiona 

NVO darbības atbalsts” vadītāja Daiga Zaķe, Jēkabpils NVO resursu centra vadītāja Agita Pleiko un projekta aktivitāšu koordinatore Ritma Komarova. 

Plašāk lasiet šeit 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=2898
http://jekabpilsnvo.lv/?p=2902
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Biedrība kristīgai paaudţu kopībai „Tilts” ir dibināta 2003. gada 22. aprīlī 

un šogad svinēja savu 11-to gadskārtu. 

Biedrība radusies, krustojoties vairākiem faktoriem. „Faktiski darbojāmies 

jau no 2002. gada, toreiz vēl kā vienas no pirmajām biedrībām Jēkabpilī 

„Pieskāriens” daļa. Pieredze šajā biedrībā un tas, ka bija arī vieta, kur dar-

boties - Jēkabpils Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas draudzes māja, ļāva 

realizēties iecerēm cilvēkos raisīt vēlmi dzīvot pēc kristīgās morāles princip-

iem, attīstīt izpratni par ģimeni kā vērtību, sekmēt paaudţu tradīciju 

pārmantošanu, sniegt psiholoģisku un morālu atbalstu krīzes situācijās 

daţāda gadagājuma iedzīvotājiem.  

Nosaukuma „Tilts” pamatojums izteikts mūsu biedrības moto: „...lai uz-

sāktu sarunu, vispirms mums jānokļūst vienam pie otra, mums jāsatiekas. 

Kad upes divi krasti šķiet esam tik tāli, tos iespējams savienot, būvējot sa-

pratnes tiltu”. Pirmā no aktivitātēm 2003. gadā arī tika noorganizēta ar 

mērķi tuvināt vecāko un jaunāko paaudzes. Tās ietvaros, sekojot pasaulē 

praktizētai iniciatīvai - kad seniori uzņemas „krustvecāku” lomu bērniem, 

kas zaudējuši kādu no vecākiem vai arī ir bērnunamu iemītnieki, or-

ganizējām senioru un tā saucamo ”ielu bērnu” sadarbības aktivitātes „Roku 

rokā””, stāsta biedrības kristīgai paaudţu kopībai „Tilts” valdes 

priekšsēdētāja, ģimenes terapeite un psiholoģijas maģistre Inita Zarkeviča. 

 „Esam biedrība, kas pieskaitāma sociālās jomas NVO. Mūsu mērķauditori-

ja ir daţādu paaudţu pārstāvji un mērķis  - palīdzēt tiem, kam klājas grūtāk: 

nepilnajām ģimenēm, vientuļajiem cilvēkiem, mātēm, kam ir grūtības 

bērnu audzināšanā, ģimenēm, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām un 

citām sociālā riska iedzīvotāju grupām. Kā mamma, kurai ir bērns invalīds, 

zinu, kā ir - tev nav tiesību slimot, un visa tava dzīve ir pakārtota vienam - 

otra vajadzībām,” piebilst I. Zarkeviča. 

„Biedrības kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” biedru skaitā vairums esam 

profesionāli  psihologi, sociālie darbinieki un pedagogi. Biedrībai ir filiāle 

Daugavpilī, kuru vada Daugavpils Universitātes doktorante Ruta Silapētere. 

Gan Jēkabpilī, gan Daugavpilī sadarbojamies ar Evaņģēliski Luteriskās 

Baznīcas draudţu diakonijām - mūsu aktivitātēs iesaistās diakoniju darbi-

nieki, savukārt mēs apmācām un konsultējam diakonus un draudţu 

pārstāvjus. 

Darbojamies gan ar projektu palīdzību, piesaistot daţādu fondu finansēju-

mu, gan balstoties uz  brīvprātīgā darba principiem. Biedrību ilglaicīgas 

pastāvēšanas pamats ir cilvēki, kas gatavi ziedot laiku un savus resursus - 

cilvēki, kam ir ko dot - zināšanas, prasmes, pieredze. Viena no biedrību 

nelaimēm ir tā, ka sākotnēji - uz „urrā!” sastājas liels skaits cilvēku, bet 

izrādās - te neko nedod. Mēs esam sapratuši, ka, lai biedrība veiksmīgi 

darbotos, biedru skaitliskais daudzums nav no svara,” turpina biedrības 

vadītāja.  

Sagaidot 11- to biedrības gadadienu un Starptautisko ģimenes dienu bie-

drība jēkabpiliešus aicināja uz divu dienu sarīkojumu „Laime - tā ir har-

monija”, bet desmit iepriekšējos gados ir paveikusi patiešām milzīga 

apjoma darbu - izglītības jomā izstrādātas un realizētas piecas pieaugušo 

tālākizglītības programmas; izstrādāti un aprobēti metodiskie materiāli trīs 

pedagoģijas virzienos- klašu audzinātājiem pamatskolā, ārpusstundu 

pasākumu speciālistiem, skolu sociālajiem pedagogiem un psihologiem. 

Organizētas atbalsta un pašizaugsmes grupu nodarbības pieaugušajiem, 

kurās atbalstu saņēmuši 27 bezdarba situācijā nonākušie, 37 sievietes 

pašizaugsmes un 103 sievietes sociālā riska grupās; 35 audţuģimenes; 134 

nepilnās un daudzbērnu ģimenes, trīs gadus realizētas aktivitātes senioriem 

un bērniem „Roku rokā”, noorganizētas četras ģimeņu nometnes un īste-

nots divu gadu projekts „Dodot gūtais neatņemams”. Sociālās integrācijas 

jomā notikušas trīs nometnes sociālā riska ģimeņu bērniem, kā arī projekta 

„Zināt - tas ir saprast, saprast - tas ir darīt” ietvaros patstāvīgai dzīvei saga-

tavoti bērnunama bērni. Etniskās integrācijas jomā sešu vasaras diennakts 

nometņu laikā valsts valodu apguvušas120 personas. Jau trešo gadu pēc 

kārtas tiek vadītas atbalsta grupas audţuģimenēm. 

Biedrības kristīgai paaudţu kopībai „Tilts” darbība ietver arī līgumsaistību 

izpildi - ir noslēgtas vienošanās ar nodibinājumu „Sociālo pakalpojumu 

aģentūra”, kas uzvarējusi Valsts iepirkumā par atbalsta sniegšanu ģimenēm 

krīzē un Valsts policiju par piedalīšanos pratināšanās. Eiropas Sociālā fon-

da programmu ietvaros Aizkraukles pilsētas sociālais dienests biedrībai ir 

deleģējis atbalsta ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām grupu un 

pašizaugsmes grupu pieaugušajiem vadīšanu. 

„Šobrīd norisinās process, lai uz biedrības bāzes izveidotu neformālās 

izglītības centru ar tiesībām izsniegt prasmes un zināšanas apliecinošus 

sertifikātus. Ir iecere Jēkabpilī, Daugavpilī un Liepājā realizēt projektu par 

sociālās rehabilitācijas kursa sniegšanu daudzbērnu un nepilnajām 

ģimenēm. Turpināsim aktivitātes etniskās integrācijas jomā Daugavpilī - 

Sabiedrības integrācijas fondā jau ir iesniegts projekts. Daugavpilī būs piee-

jams rehabilitācijas pakalpojums cilvēkiem ar kustību traucējumiem - reit-

terapija, kurā traucējumu novēršanai izmanto jāšanu uz zirga. Perspektīvā 

ir vairāki plāni - rīkot sportiskas aktivitātes, organizēt atbalsta sniegšanu 

sievietēm krīzes grūtniecības gadījumos,” papildina I. Zarkeviča.  

Uz nākotni raugoties, I. Zarkeviča uzsver nepieciešamību likt lietā gūto 

pieredzi: „Orientēsimies vairāk uz sociālo pakalpojumu sniegšanu, mazāk 

pievēršoties projektu gatavošanai. Esam gatavi sniegt arī individuālus pa-

kalpojumus, kā arī rīkot izbraukuma konsultācijas ārpus pilsētas. Mums ir 

vēl kāds mērķis, kuru esam nosprauduši nonākot pie secinājuma, ka nekas, 

arī labās lietas, pašas par sevi informāciju pasaulē nenes. Tāpēc strādāsim 

pie publicitātes - gan ar elektroniskās mājas lapas www.tilts.te.lv  palīdzību, 

gan citos veidos,” piebilst I. Zarkeviča. 

Kontaktinformācija saziņai ar biedrību kristīgai paaudţu kopībai „Tilts”: e-

pasts: kpk.tilts@gmail.com; tālrunis: 27040603. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente 

Foto: no biedrības arhīva 

http://www.tilts.te.lv
mailto:kpk.tilts@gmail.com


Latvijā romu mediatori ir jauna iniciatīva, kas tiek īstenota Izglītības iniciatīvu centra (IIC) projekta „Integrācijas inkubators romu bērnu 

un jauniešu atbalstam ietvaros.” Projektā tiks sagatavoti 10 romu mediatori, kas darbosies četros Latvijas reģionos (izņemot Rīgu), lai ve-

icinātu savstarpēju sadarbību romu kopienai ar vietējo sabiedrību.  

Romu mediatori ir vietējās romu kopienas pārstāvji, kas darbojas kā starpnieki starp romu kopienu un valsts/ pašvaldības ie-

stādēm. Romu mediatoru darbs ir atzinīgi novērtēts jau vairākās Eiropas Padomes valstīs, atzīstot, ka tas uzlabo saziņu starp romiem un valsts 

iestādēm un palīdz pārvarēt sociālās integrācijas barjeras, kā arī uzlabo romiem pieejamību valsts un pašvaldības pakalpojumiem.  

Mediatori uzdevums būs veicināt pašvaldību atbalstu romu tiesību nodrošināšanai katrā konkrētajā pašvaldībā un popularizēt romu kultūras 

un vēstures lomu Latvijas vēsturiskajā kontekstā. Romu mediatori būs tie cilvēki, pie kuriem varēs vērsties vietējo pašvaldību, izglītības iestāţu 

pārstāvji vai romu kopienas pārstāvji savstarpēju jautājumu vai problēmu risināšanā. 

Pirmais romu mediatoru apmācību seminārs notika 16. maijā, Rīgā, Sabiedrības integrācijas fonda telpās, Brīvības ielā 40. Semināra 

sākums plkst 10:00.  

Semināra laikā dalībnieki gūs izpratni par galvenajiem mediatora darba pienākumiem projektā, nodrošinot patstāvīgu saikni ar romu kopienu un 

precīzu romu kopienas vajadzību izpratni, gūs izpratni par sadarbības iespējām ar daţādām pašvaldības institūcijām un to darbības jomām – 

jautājumu loku, ko tās risina, kā arī apgūs praktiskas saskarsmes iemaņas.  

 

Vairāk informācijas: Kristīne Liepiņa, Izglītības iniciatīvu centrs 

t.: 65235635, e-pasts: kristine@iic.lv  

JAUNA INICIATĪVA ROMU INTEGRĀCIJAS JOMĀ –  TIEK UZSĀKTA ROMU MEDIATORU              

SAGATAVOŠANA DARBAM PAŠVALDĪBĀS 
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ZEMGALES NVO CENTRS SADARBĪBĀ AR JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRU TURPINA 

AKTĪVU DARBĪBU PIE ZEMGALES NVO SEKTORA STIPRINĀŠANAS 

Zemgales NVO centrs pagājušā gada 1. jūlijā uzsāka projektu nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas ietvaros, kura mērķi paredz 

veicināt sadarbību starp reģionā esošajām organizācijām, palielinot atbalsta organizāciju lomu; veicināt jaunu NVO izveidi lauku reģionos; īstenot 

pasākumus Zemgales NVO sektora interešu pārstāvniecībai pašvaldību un valsts līmenī, izmantojot esošo dalību komisijās un darba grupās, kā arī 

iesaistoties plašākās interešu pārstāvniecības aktivitātēs un nodrošināt ikdienas atbalstu organizācijām, kurām tas ir īpaši nepieciešams. 

Lai īstenotu šos mērķus, ir iesaistīti 3 partneri no Zemgales reģiona – Zemgales NVO Centrs (vadošais partneris), Jēkabpils NVO resursu cen-

trs un Aizkraukles reģionālā Tautskola, nodrošinot pilnvērtīgu pārklājumu atbalsta sniegšanai. 

Projekta ietvaros (2014.gada programmā) paredzēts veikt šādas aktivitātes:  

1. Konsultāciju sniegšana par biedrības vai nodibinājuma izveidi, darbības principiem, izmaiņu veikšanu, grāmatvedību, lietvedību, līdzekļu 

piesaisti, juridiskie jautājumi (līgumi, brīvprātīgā darba identifikācija NVO), saimnieciskā darbība, biedrību likvidēšana.  

2. Konsultatīva atbalsta sniegšana līdzekļu piesaistes jautājumos. 

3. Pilnveidota e-ziņu darbība, nodrošināta ziņu publicēšana vietnē www.zemgalei.lv, kā arī aktualizēta un pilnveidota informācija interneta 

vietnē www.jelgava.lv/nvo. Regulāri publicētas ziņas sociālajos tīklos - Draugiem.lv/Zemgalei_lv; Twitter/Zemgalei_lv; Facebook.com/

zemgalei 

4. Nodrošināti tehniskie resursi reģiona NVO - telpas Jelgavā, Aizkrauklē, un Jēkabpilī NVO sanāksmēm, interneta pieejas datori un iespēja 

izmantot bezvadu tīklu NVO resursu centru telpās un to tuvumā. 

5. NVO datu bāzes aktualizēšana un apkopošana. 

6. Zemgales plānošanas reģiona NVO interešu pārstāvniecības nodrošināšana. 

7. NVO atvērto durvju dienas un NVO informācijas dienas. 

8. NVO vadītāju brokastis Jelgavā un Jēkabpilī - neformālā aktivitāte ar mērķi veicināt NVO pieredzes apmaiņu un savstarpēju ideju 

radīšanu. 

9. Brīvprātīgā darba popularizēšana gan jauniešiem, gan senioriem, kā ietvaros tiks rīkoti arī divi informatīvi semināri, par brīvprātīgo dar-

bu, kā arī nodrošināta iespēja piedalīties brīvprātīgajā darbā ārvalstīs. 

10. Projekta noslēguma pasākums. 

Plašāk lasiet šeit 

BĒRNIEM MĀCA UKRAIĽU ROTAĻAS UN LELLĪŠU GATAVOŠANU 

http://www.zemgalei.lv/
http://www.jelgava.lv/nvo
http://jekabpilsnvo.lv/?p=2905
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9. maijā biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” Jēkabpils Tau-

tas namā rīkoja konferenci „Laime - tā ir harmonija”. Konference 

tika veltīta Starptautiskajai Ģimenes dienai un vienlaikus kā bied-

rības 11 gadu darbības atzīmēšanas sarīkojums.   

Konference turpināja pagājušajā gadā iesākto - biedrības dibināšanas gads-

kārtas atzīmēt ar kādu visai sabiedrībai noderīgu aktivitāti. Pērn konferences 

tēma bija „Stipra ģimene tagadnei un nākotnei”. „Jau krietnu laiku atpakaļ - 

sākot no tā saucamajiem treknajiem gadiem - urdīja doma par nepieciešamību 

kaut ko darīt, lai cilvēkiem neiestātos „izdegšana”. Šogad gribējām parādīt, ka 

vajag un kā vajag ar sevi strādāt, jo Laime lielā mērā slēpjas sakārtotībā un 

pārliecībā, ka tas, ko tu dari, ir tavu pūļu vērts,” saka biedrības kristīgai paau-

dţu kopībai „Tilts” valdes priekšsēdētāja Inita Zarkeviča .   

Konferences pirmajā daļā klātesošie ieklausījās pozitīvās domāšanas un at-

tieksmes centra „Pavasara studija” vadītājas, grāmatas „Ieelpo laimi un mīles-

tību” autores Inese Prisjolkovas pieredzes stāstā -„Viss sākas no mīlestības”.  

Otrajā daļā bija iespēja smelties iedvesmu un mācīties sevī ģenerēt laimes 

sajūtu vienā no trim speciālistu darbnīcām. Fizioterapeits Ivars Porietis vadīja 

meistardarbnīcu par tēmu „Veselība - harmonija ķermenī, prātā un kustībā”, 

kopā ar mācītāju Hansu Jensenu skatot tēmu „Meditācija – ceļš uz dvēseles 

harmoniju” varēja iedziļināties ceturtās dimensijas noslēpumos, darbnīcu 

„Pirts – ķermeņa un gara harmonija”  vadīja zāļu sieva un sertificēta pirtniece 

Kristīne Šišlova. „Kā iemācīties būt laimīgam”  varēja uzzināt no Pētera Urtā-

na  -  medicīnas speciālista, rehabilitaloga, „Smadzeņu treniņu centra 

“RigaBrain” dibinātāja. Savukārt to „Kā atjaunot harmoniju un iegūt laimi 

attiecībās” varēja iemācīties tie, kas pieteicās dalībai psiholoģijas maģistres, 

biedrības „Tilts” valdes priekšsēdētājas Initas Zarkevičas meistardarbnīcā.  

Konferenci finansiāli atbalstīja Jēkabpils pilsētas pašvaldība. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente 

„Mārtiņa Fonda realizētās atjaunotnes programmas ietvaros sievietes ar 

veselības problēmām tiek aicinātas piedalīties četru dienu (no 5. - 8. jūni-

jam) nometnē „Šodiena ir mana mīļākā diena” Psiholoģiskās rehabilitācijas 

centrā „Dūjas” Jēkabpils novada Kalna pagastā,” informē Mārtiņa Fonda 

vadītāja Elita Keiša 

Mārtiņa Fonda atbalsta un rehabilitācijas programma paredzēta sievietēm, 

kuras saskārušas ar personiskās veselības problēmām, ir pārcietušas slimī-

bas un / vai atrodas atveseļošanās un rehabilitācijas procesā. Nometnes 

programmā ietvertas iejūtīgas un rosinošas sarunas ar psihologu, rīta un 

vakara jogas nodarbības, daţādas mākslas terapijas norises, kroketa spēles 

un pirts aktivitātes, atjaunojošas pastaigas brīvā dabā un gardas maltītes. 

Dalības maksa: 25,- EUR 

Pieteikšanās: līdz 2014.gada 1.jūnijam, zvanot: 29288220 vai 

rakstot:  martinafonds1991@inbox.lv. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente 

PIEDĀVĀ PIEDALĪTIES VESELĪBAS ATJAUNOTNES NOMETNĒ 

Jēkabpils ukraiņu biedrība aprīlī viesojās pirmskolas izglītības iestādē 

„Zvaigznīte”, kur bērniem mācīja ukraiņu rotaļas un tradicionālo lellīšu  

pagatavošanu. 

„Bērnudārzā „Zvaigznīte” viesojāmies nelielā sastāvā -  biedrības ,,JAVIR" aktīvisti, 

vokālā grupa ,,Čar-ziļļa" un vairāki jaunieši - brīvprātīgie.  Runājām par slaveno ukrai-

ľu dzejnieku Tarasu Ševčenko, par Ukrainas  kazakiem, to vēsturi un veidojām ukrai-

ľu tradicionālās lelles, ko tautā sauc par ,,Ļaļkām motankām". Katrs bērns pašrocīgi 

izgatavoja savu lelli, ko ņēma līdzi mājām kā suvenīru un paraugu -   lai iemācītu to 

darināt saviem draugiem un radiniekiem Bērniem mācījām arī ukraiņu rotaļas - 

,,Podoļanočka" un ,,Hustinka", kurās bērni piedalījās ar prieku un sajūsmu. 

Ukraiņu biedrība izsaka pateicību bērnu dārza direktorei un audzinātājiem par laipno 

uzņemšanu un bērniem par aktīvu dalību pasākumā,” - informē Jēkabpils ukraiņu 

biedrības „Javir” brīvprātīgā darbiniece Veronika Penskaja. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente 

    Foto: no biedrības arhīva 

BĒRNIEM MĀCA UKRAIĽU ROTAĻAS UN LELLĪŠU GATAVOŠANU 

mailto:martinafonds1991@inbox.lv


 

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, Jēkabpils, 

LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

IZVĒRTĒTI JĒKABPILS NOVADA NVO PROJEKTI 

„Ir izvērtēti Jēkabpils novada pašvaldības  2014. gada Jēkabpils novada NVO iniciatīvu 

konkursa pretendenti. No 14 iesniegtajiem projektiem finansējumu nolemts piešķirt 13 

biedrību un nodibinājumu iniciatīvām par kopējo summu EUR 4429,94,” informē Jēkab-

pils novada informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis.  

Jēkabpils novada pašvaldības 2014. gada iniciatīvu konkursa finanšu piešķīruma saņēmēju skaitā ir 

sekojošas biedrības un nodibinājumi:   

Plašāk lasiet šeit 

AMATU DIENAS 2014 JELGAVĀ 

Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar Jelgavas mazākumtautības kultūras biedrībām šā gada 

31. Maijā organizē „Amatu dienas 2014‘. Tās notiks Jelgavā, Raiņa parkā pulksten 9.00. 

STUDIJU VIZĪTE STARPTAUTISKĀ SADARBĪBAS TĪKLA REYN IETVAROS 

Šī gada aprīlī biedrības „Izglītības 

iniciatīvu centrs” pārstāve Kristīne 

Liepiņa piedalījās studiju vizītē Slovā-

kijā, kas tika organizēta REYN 

(„Romani Early Years Network”) 

darbības  ietvaros. REYN ir  starptau-

tisks sadarbības tīkls, kurā darbojas 

jauni un jau pieredzējuši profesionāļi 

un interesenti, kuri strādā ar romu 

kopienām agrās bērnības attīstības 

jomā (0-10 gadiem).  

Studiju vizītes mērķis bija iepazīties ar 

NVO „Skola dokoran” pieredzi, īstenojot projektus romu kopienas atbalstam, bet īpaši ar projektu romu 

vecāku atbalstam un stiprināšanai, ko NVO īsteno 4 Slovākijas pašvaldībās, kā arī veicināt pieredzes un 

labās prakses piemēru  apmaiņu starp daţādu valstu profesionāļiem, kas strādā ar romu kopienu.  

Studiju vizītē piedalījās 12 dalībnieki, kas pārstāvēja 11 Eiropas valstis, un kas tika izvēlēti atklātā kon-

kursā, izvērtējot potenciālo dalībnieku rakstiskos pietikumus. 

Vizītes laikā tika organizēti trīs daţādu pašvaldību apmeklējumi, kuru laikā bija iespēja iepazīties ar pro-

jekta īstenojošo personālu katrā no norises vietām, piedalīties projekta aktivitāšu īstenošanā – nodarbī-

bās romu bērniem un vecākiem, apmeklēt  izglītības iestādes un diskutēt ar to darbiniekiem, kā arī vieso-

ties romu ģimenēs un iepazīties ar viņu sadzīves apstākļiem.  

Studiju vizīte sniedza ļoti bagātīgu un vērtīgu  informāciju par romu situāciju Slovākijā un arī citās Eiro-

pas valstīs, par kopīgajām problēmām un daţādajām pieejām un pieredzēm to risināšanā. Tika gūta ie-

dvesma turpmākajam darbam, vēlreiz sniedzot pārliecību, ka ļoti daudz ir atkarīgs no katra profesionāļa 

darbības un attieksmes pret savu darbu, kā arī iegūti kontakti potenciālai sadarbībai nākotnē.  

 IIC sadarbība REYN tīklā tiek atbalstīta projekta  „Izglītība līdzdalības demokrātijai un ilgtspējī-

gām izmaiņām” Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/136/1NAC/009/2014 ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta: 

Projektu finansiāli atbalsta : Islande, Lihtenšteina un Norvēģija  

JĒKABPILĪ PIESTĀJ VIKINGU     

KUĢIS „NAMEISIS” 

26. maijā Jēkabpilī piestāja sporta bied-

rības „Savējie M” rīkotās Daugavas eks-

pedīcijas vikingu kuģis „Nameisis”. 

„Ekspedīcijas mērķis ir nobraukt pa Daugavu 

no tās iztekas Valdaja augstienē līdz ietekai 

Baltijas jūrā, iepazīstot tās krastos dzīvojošo 

cilvēku kultūru un sadzīvi, kā arī veicināt Krie-

vijas, Baltkrievijas un Latvijas kultūrvēsturis-

kā mantojuma saglabāšanu. Ekspedīcijas laikā 

taps filma un vēlāk arī grāmata par Daugavu,” 

informē ekspedīcijas vadītājs, biedrības 

“Savējie M” valdes loceklis Arvīds Apfel-

baums. 

Ekspedīcija tika uzsākta šī gada 1. maijā un 

noslēgsies 1. Jūnijā. Pēc galamērķa sasniegša-

nas „Nameisis” pa Lielupi turpinās kuģot līdz 

Jelgavai, kur būs tā pastāvīgā ostas vieta. 

Daugavas ekspedīciju ar līdzfinansējumu 300,

- EUR apmērā ir atbalstījusi arī Jēkabpils 

pilsētas pašvaldība. 

Plašāku informāciju par sporta biedrību 

„Savējie M” lasiet nākamajā Jēkabpils NVO 

resursu centra E - avīzē. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra 

projekta 
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