
AR CERĪBĀM UZ 

IZVESEĻOŠANOS 

Ikkatrs no jums atceras pagājušā gada rudenī 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” organizēto 

labdarības akciju Sintijai un Laurai, vai ne? 

Pēc ilgāka pārtraukuma un nemitīgas 

ārstēšanās Sintija savā draugiem.lv profilā 

dienasgrāmatā uzrakstījusi par savām gaitām 

un smagiem lēmumiem, kurus viņai jāpieņem 

tik jaunai. 

Pēc pēdējās ķīmijterapijas Vācijā Minsteres 

klīnikā konstatēts, ka tas vairs nelīdz. Sintija 

pieņēmusi lēmumu atgriezties mājās, 

pārtraukt tradicionālās medicīnas metodes, tā 

vietā cīnoties ar ļauno slimību, veselīgi un 

spēkpilni ēdot, esot tuvinieku lokā un 

harmonijā. “Ja liktenis būs lēmis, es izrāpšos 

no šīs dziļās bedres, kaut vai pēdējiem 

spēkiem, bet es to izdarīšu.... Bet to rādīs 

laiks,” viņa raksta. 

Vēl pagājušā rudenī tikai retais no mums 

ticēja, bet noteikti visi cerēja, ka izdosies 

savākt vajadzīgos līdzekļus Sintijas ārstēšanai. 

Mums izdevās iekustināt sniega bumbu un tā 

kā lavīna vēlās, lai šīs cerības piepildītos. Tas 

Sintijai deva spārnus. 

Aicinu visus arī šoreiz, respektējot Sintijas 

lēmumu, domās sadoties rokās un lūgt par 

viņu, par to, lai Sintija izveseļojas, lai notiek 

brīnums. Lai mūsu domu un lūgšanu spēks 

palīdz Sintijai uzvarēt slimību un realizēt 

izsapņotos sapņus! Esam kopā ar viņu! 

Liāna Pudule – Indāne 

E-Avīzes redaktore  

2014. gada septembris 
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VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 

2. oktobrī  

un turpmāk katru ceturtdienu līdz 20. novembrim 

pulksten 18.00 

Jēkabpils Sociālā dienesta telpās Brīvības ielā 45, 4.stāvā sēžu zālē 

ATBALSTA GRUPAS NODARBĪBAS CILVĒKIEM PĒC 

ONKOLOĢISKAJĀM SLIMĪBĀM 

 

29. novembrī 

pulksten 10.30 

Koncertbārā „Kontrabass” Jēkabpilī, Pils rajonā 44 

III VIDUSDAUGAVAS REĢIONA 

NVO FORUMS 

30. septembrī  

pulksten 16.30 

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” telpās 

Brīvības ielā 45, 3. stāvā 

Konsultācija cilvēktiesību jomā  

„CT PĀRKĀPUMI un  

NVO IESPĒJAS TO MAZINĀŠANĀ” 

Vada: cilvēktiesību eksperte Kristīne 

Liepiņa 

APAĻĀ  GALDA  DISKUSIJA 

Dzīve pie Daugavas – Jēkabpils un apkārtējo novadu pašvaldību un iedzīvotāju 

izmantotās un neizmantotās iespējas 

17. oktobrī plkst. 15.00  

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta konferenču zālē 

Aicināti piedalīties! 
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PASNIEDZ ROKU ATBALSTAM! 

KOPĀ IZVEIDOSIM JĒKABPILS SLIMNĪCAS KAPELU 

Saulei aizvien vairāk 

slēpjoties aiz rudens miglu 

plīvura un sagaidot ziemas 

miera iestāšanos dabā, 

cilvēkos jaušama vēlme 

vairāk laika veltīt pārdo-

mām vai vienkārši pie 

sveces liesmas ļauties 

klusumam. Tieši šajā laikā 

biedrība „Jēkabpils NVO 

resursu centrs” aicina 

iesaistīties labdarības ak-

cijā „Pasniedz roku at-

balstam! Kopā izveidosim 

Jēkabpils slimnīcas kap-

elu”. 

 

Izziņai: 

Kapela ir baznīcas paveids, kristiešu kulta vieta, kas 

var būt kā atsevišķa celtne, tā arī būt kādas sakrālas 

pamatceltnes sastāvdaļa.  

 

Viens no kapelu paveidiem ir iestāžu kapelas, kas atrodas kā 

atsevišķas telpas vai celtnes kādu uzņēmumu teritorijā. 

Aizvien vairāk šādas kapelas tiek izbūvētas vai atjaunotas 

slimnīcās.  

Labdarības akcijas vadītāja Laimdota Kancāne uzskata, ka 

telpa, kurā iespējams pabūt tikai un vienīgi ar sevi vai 

netraucēti smelties spēku lūgšanā kristīgajās vai citās 

tradīcijās, lielai daļai pacientu noteikti būs viens no faktoriem, 

kas ne tikai atvieglos uzturēšanos slimnīcā, bet arī paātrinās 

veselības atjaunošanas procesu. Kapelu izmantot varēs arī 

pacientu tuvinieki. Bez tam Kapelā lūgšanas vai pateicības 

vārdus varēs izteikt jebkurā valodā jebkuras konfesijas 

pārstāvji – nebaidoties no diskriminējošas attieksmes 

izpausmēm. 

 Kontaktējoties ar Jēkabpils reģionālās slimnīcas direktoru 

Ivaru Zvīdri, uzzinājām, ka arī slimnīcā ir ticis domāts par 

kapelas iekārtošanu. Apskatot iespējamās telpas, vienojāmies 

par piemērotāko – telpu 12 m3 platībā. Lai gan tā atrodas 

pagrabstāvā, tā ir ērti pieejama un atrdoma bez maldīšanās pa 

slimnīcas gaiteņiem – tieši pretī ir lifti un pāris soļu attālumā 

kāpnes, kas ved uz visām centrālās ēkas nodaļām. Tad nu 

kopīgiem spēkiem mēģināsim ielikt finansiālu pamatu kapelas 

tapšanai!,” aicina Laimdota Kancāne. 

To, ka kapelas izveide dos ieguldījumu arī mediķu darbā ar 

pacientiem, apliecina Jēkabpils reģionālās slimnīcas direktora 

Ivara Zvīdra teiktais: „Cilvēkam palīdzēt var dažādi – gan ar 

zālēm, gan ar rokām, bet vārdi, kas sakņoti ticībā, palīdz 

pārvarēt grūtos dzīves brīžus.” 

 

Akcijas laikā – no 01.10.2014. līdz 31.12.2014. 

ziedojumus var veikt: 

 ar pārskaitījumu uz biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centrs”, 

kas ir Sabiedriskā labuma nevalstiska 

organizācija (reģ. Nr. 40008108696, Brīvības iela 45, 

Jēkabpils, LV 5201), bankas kontu: 

LV14PARX 0013118530001 

 ar norādi: „Jēkabpils slimnīcas kapelai”  

 vai arī iemest pašrocīgi Ziedojumu kastē Jēkabpils NVO 

resursu centra telpās – Brīvības ielā 45, 2. stāvā.  

Tālruņa numuri uzziņām:  

29449622 (Agita) un 26410346 (Laimdota). 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” 

korespondente  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Bazn%C4%ABca
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kristiet%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kults&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Celtne
http://lv.wikipedia.org/wiki/Uz%C5%86%C4%93mums
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IZSKATĪTI IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVU 

KONKURSA „LIEC LIETĀ SAVU IDEJU!” 

15. septembrī tika izskatīti Biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centrs” 

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” ietvaros rīkotā 

Iedzīvotāju iniciatīvu konkursa „Liec 

lietā savu ideju!” pieteikumi no 

Jēkabpils pilsētas, Pļaviņu un Salas 

novada iedzīvotājiem un organizācijām. 

Kopumā Iedzīvotāju iniciatīvu konkursam 

„Liec lietā savu ideju!” tika saņemti astoņi 

pieteikumi. Četri no tiem – konkursa Noliku-

mam neatbilstoša iesniegšanas formāta dēļ, 

netika iekļauti vērtējamo skaitā. 

Lai gan žūrija par interesantiem un ieviešanas 

vērtiem atzina visus izskatāmos pieteikumus, 

ar nožēlu tika secināts, ka divas no idejām 

iesniedzējiem būs jārealizē kādā citā konkursā 

– vienai no tām neatbilda Nolikumā nofor-

mulētais ieviešanas termiņš, bet otrai – mēr-

ķis.  

Žūrijas balsojums par finālā nokļuvušajām 

idejām – Salas novada biedrības „Holista”, kas 

ir Jēkabpils NVO resursu centra biedrorgani-

zācija, iesniegto iniciatīvu ar mērķi „Atdzī-

vināt pamestu ēku Salas centrā” un Laimdotas 

Kancānes & Lailas Malcenieces kopprojektu 

„Es ar savu nāburdziņu!” nosvērās par labu 

pēdējai. Tātad – Jēkabpils NVO resursu 

centra finansējums EUR 400,– apmērā tiek 

novirzīts idejas „Es ar savu nāburdziņu!” 

iedzīvināšanai. 

Projekts „Es ar savu nāburdziņu!” paredz 

Jēkabpils pilsētas Rīgas ielas 237. nama 1. 

stāvā izmitināto veco, vientuļo cilvēku, mam-

mu ar bērniem un Ģimenes atbalsta centra 

klientu – nama 2. stāva iemītnieku savstar-

pējās komunicēšanās un kopīgas košumdārza 

izveides pasākumus ar sabiedrības, NVO, 

masu mediju pārstāvju piedalīšanos. 

 

Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts” korespondente  

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” ir noslēgusi līgumu par līdz-

finansējuma saņemšanu Eiropas 

Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu 

instrumenta programmas „NVO fonds” 

ietvaros finansētajai, Sabiedrības In-

tegrācijas fonda (SIF) rīkotajā projektu 

iesniegumu konkursā atbalstītajai 

iniciatīvai „Aicināts dzīvē!”. 

Projekta mērķis ir attīstīt reģionālas neval-

stiskā sektora iniciatīvas sociālās nevienlīdzī-

bas mazināšanai, veicinot sociālo iekļaušanu, 

informācijas pieejamību un vardarbības 

prevenci sociālās atstumtības riskam biežāk 

pakļautām ģimenēm, kā arī veicinot problēm-

jautājumu risināšanu riska grupas jauniešiem, 

jo īpaši iesaistei darba tirgū. 

Jēkabpils NVO resursu centra partneri pro-

jektā ir nodibinājums „Centrs „Valdar-

dze”” (Valmiera), Bērnu un jauniešu biedrība 

„Liepājas Jaunie Vanagi” (Liepāja) un Jēkab-

pils Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs. 

Projekts pamatā tiek īstenots Jēkabpils pilsētā 

un apkārtējos novados ar atsevišķām aktivitā-

tēm Liepājas un Valmieras pilsētās, tādējādi 

apvienojot Kurzemes, Zemgales un Vidzemes 

labāko pieredzi darbā ar sociālās atstumtības 

riska ģimenēm. 

Projekts norisināsies divu gadu garumā, un 

galvenās aktivitātes ir pēcpusdienas pašattīs-

tības skoliņu izveidošana, diennakts nometnes 

ģimenēm, izglītojoši izbraukuma praktikumi 

jauniešiem, metodiskā materiāla izstrāde, 

pieredzes apmaiņas pasākumi NVO, kā arī 

projekta publicitātes nodrošināšana – informē 

projekta „Aicināti dzīvē!” vadītāja Agita 

Pleiko. 

EEZ finanšu instrumenta programmas 

piešķīrums projektam „Aicināts dzīvē!” ir 

42749,14 EUR, kas ir 95% no projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām. 

Jāpiebilst, ka šajā pašā EEZ finanšu instru-

menta programmā līdzfinansējums ir piešķirts 

vēl divu Jēkabpils NVO iniciatīvām – Jēkab-

pils NVO resursu centra biedrorganizācijai – 

"Biedrībai kristīgai paaudžu kopībai "Tilts"" 

projekta „Stipra ģimene – veiksmes atslēga 

nākotnei” un biedrības „Izglītības iniciatīvu 

centrs” divu projektu – „Integrācijas inku-

bators romu bērnu un jauniešu atbalstam” un 

„Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un 

jauniešiem ar speciālām vajadzībām” reali-

zācijai. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts”  

NOSLĒDZ LĪGUMU PAR LĪDZFINANSĒJUMU PROJEKTAM  

„AICINĀTS DZĪVĒ!” 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 
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KAS IR NVO UN KO DOD IESAISTĪŠANĀS NVO? 

Kas ir NVO? 

NVO burtu atšifrējums ir – nevalstiska 

organizācija. NVO ir legāli nodibināta fizisko 

vai juridisko personu organizācija, kas nav daļa 

no kādām valstiskām struktūrām un nav tendēta 

uz peļņas gūšanu, bet kas pastāv līdzās valsts un 

biznesa sektoriem. Dažkārt NVO mēdz saukt par 

trešo jeb nevalstisko sektoru. 

NVO termins tiek piemērots organizācijām, kam 

ir vairāk sabiedrisks vai politisks aspekts, bet kas 

neatbilst politisko partiju kritērijiem. Dažādās 

valstīs var būt dažādi termini nevalstisko 

organizāciju apzīmēšanai, kā arī atšķirīgs 

politiskais un tiesiskais regulējums. 

Kad rodas NVO? 

Visbiežāk NVO rodas, lai apmierinātu kādu 

sabiedrības vajadzību, kuru nerisina ne valsts, ne 

pašvaldība, ne bizness. NVO sniedz cilvēkiem 

iespējas uzlabot savu un citu sabiedrības locekļu 

dzīves kvalitāti, profesionāli pašapliecināties. 

Savukārt jauniešiem nevalstiskās organizācijas 

dod iespēju iegūt savu pirmo darba pieredzi, 

piemēram, iesaistoties brīvprātīgo darbā. 

Dažkārt cilvēki domā, ka NVO vajadzīgs tikai 

tāpēc, lai dabūtu projektu naudu kādas savas 

idejas realizēšanai. Principā tas pašos 

pamatos ir nepareizi uzstādīts mērķis un 

prakse rāda, kā šādas organizācijas nespēj ne 

ilglaicīgi darboties, ne attīstīties. 

NVO veidi 

Latvijā ir divi NVO veidi – biedrības un 

nodibinājumi. Biedrība ir brīvprātīgu personu 

apvienība, kas darbojas, lai sasniegtu statūtos 

noteikto mērķi. Savukārt nodibinājums ir mantas 

kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa 

sasniegšanai. Nodibinājumā nav biedru.  

Gan biedrības, gan nodibinājumi var saņemt 

sabiedriskā labuma statusu. Sabiedriskā labuma 

darbība ir tāda darbība, kas sniedz nozīmīgu 

labumu sabiedrībai vai tās daļai, īpaši, ja tā 

vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda 

tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības 

attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un 

veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 

sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību un 

palīdzības sniegšanu trūcīgo un sociāli 

mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības 

celšanu. 

Vai NVO darbību nosaka likums? 

Latvijā nevalstisko organizāciju darbību regulē 

Biedrību un nodibinājumu likums. 

Sabiedriskā labuma organizāciju likums nosaka 

sabiedriskā labuma statusa piešķiršanas un 

atņemšanas kārtību. 

Reliģiska organizācija nav ne biedrība, ne 

nodibinājums, un to darbību regulē atsevišķs 

likums. 

Statistika par NVO  

Pasaulē pastāv ap 40 000 starptautisku 

nevalstisko organizāciju. 

Nacionālo nevalstisko organizāciju skaits ir 

ievērojami lielāks, piemēram, Indijā ir vairāk, kā 

3,3 miljoni NVO.  

Latvijā 2013. gadā bija reģistrētas 17550 NVO: 

Rīgā – 45%; Liepājā – 5%; Jūrmalā – 3% no visa 

organizāciju skaita.  

Visvairāk reģistrētās NVO ir šādās grupās un 

secībā: 

 sporta klubi, 

 interešu klubi, 

 īpašuma 

apsaimniekošana,  

 kultūra un māksla, 

 interešu aizstāvība. 

 

Vidusdaugavas reģionā darbojas 265 NVO 

(pēc LURSOFT datiem): 

Jēkabpils pilsētā – 139 

Pļaviņu novadā – 40 

Krustpils novadā – 36 

Jēkabpils novadā –33 

Salas novadā – 17 

 

Kā intereses aizstāv NVO?  

Nevalstiskās aktivitātes visbiežāk tiek identifi-

cētas ar vaļaspriekiem, labu brīvā laika pava-

dīšanas veidu, iespēju pilnveidot savas zināšanas. 

Vispopulārākais NVO darbības veids ir akti-

vitātes savu biedru interešu labā. Piemēram, pen-

sionāru organizācijas darbojas tikai pensionāru 

interesēs – pa dienu mēģina ietekmēt valsts 

struktūras, lai panāktu lielāku pensiju, bet 

vakaros organizē pasākumus brīvā laika 

aizpildīšanai – nūjo, nodarbojas ar rokdarbiem 

utml. Klasisks piemērs, kad organizācija darbojas 

tikai savas organizācijas interesēs, ir mazākum-

tautību nevalstiskās organizācijas, kuru darbības 

mērķis ir saglabāt savu kultūru.  

Tomēr NVO var darīt (un dara) arī daudzas citas 

lietas, piemēram:  

 aizstāvēt kādas sabiedrības grupas intereses, 

kas nav konkrētās NVO biedri (piemēram, 

bērni ar speciālām vajadzībām) – sniegt 

priekšlikumus, organizēt aktivitātes; 

 organizēt cilvēku profesionālo izaugsmi - rīkot 

apmācības, konferences, pieredzes apmaiņas 

pasākumus (piemēram, skolotājiem, sociā-

lajiem darbiniekiem); 

 iesaistīties lēmumu pieņemšanā - darbs 

dažādās valsts darba grupās, piedalīšanās 

pašvaldību sēdēs, sniegt atzinumus; 

 sniegt publiskus pakalpojumus – veidot 

atbalsta grupas, sniegt sociālos pakalpojumus;  

 informēt sabiedrību – rīkot akcijas, rosināt 

diskusijas, izplatīt svarīgu informāciju;  

 īstenot projektus – labiekārtot vidi, aktivizēt 

sabiedrību, piesaistīt starptautiskus ekspertus; 

 organizēt labdarības pasākumus - piesaistīt 

ziedojumus; u.c. 

NVO ir arī liela nozīme 

politikas formulēšanas, 

izskaidrošanas, īsteno-

šanas un vērtēšanas 

procesos. NVO un 

valsts iestāžu/institū-

ciju cieša sadarbība ļauj 

strādāt profesionālāk, 

nodrošinot konsultāci-

jas ar sabiedrību un 

formulējot politiku cil-

vēkiem saprotamākā 

veidā. 

2011. gada pētījumā „Sabiedrības viedoklis 

par NVO sektoru Latvijā” gan ir secināts, ka 

sabiedrībā ir nostiprinājusies pārliecība, ka 

valsts varas dienas kārtību nespēj iespaidot 

organizētas iedzīvotāju grupas.  

Acīmredzot, ka mūsu nevalstiskajām 

organizācijām vēl trūkst sadarbības pieredzes, 

resursu un pārliecības par savām spējām 

ietekmēt lēmumu pieņemšanu politiskajā 

līmenī. 

Ko cilvēkam dod iesaistīšanās NVO? 

Tā ir IESPĒJA ietekmēt un veicināt izmaiņas 

savā un visas valsts dzīvē: 

 uzlabot savas ģimenes un sabiedrības grupu 

labklājības līmeni, 

 pārstāvēt savu viedokli kādā konkrētā interešu 

grupā un dažādos līmeņos, 

 nodrošināt demokrātijas un tiesiskuma 

pastāvēšanu, 

 sekmēt sabiedrībā dialogu un sadarbību, 

saprašanos un toleranci. 

No sabiedrības puses NVO darbojas kā 

sabiedrības attieksmes nesējs par konkrēto 

jautājumu. NVO spēj precīzāk sniegt skatījumu 

uz kādu problēmu un sniegt eksperta viedokli, 

tādējādi nodrošinot valstij labāko risinājumu, 

vienlaikus veicinot arī sabiedrības uzticēšanos 

valdībai un tās lēmumu likumībai.  

Lasīt tālāk 

Latvijā  
tikai 7,7 % 

iedzīvotāju ir 
kādā 

biedrībā. 

NVO darbojas 
kā papildus 
informācijas 

avots un 
pirmais 

brīdinātājs par 
politikas 

potenciālajiem 
riskiem vai 

neveiksmēm. 

Informāciju sagatavoja  

Daiga Zaķe,  

biedrības „Izglītības iniciatīvu 

centrs” direktore 

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Fizisk%C4%81_persona&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Juridisk%C4%81_persona&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Pe%C4%BC%C5%86a
http://lv.wikipedia.org/wiki/Bizness
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sabiedr%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Politika
http://lv.wikipedia.org/wiki/Politisk%C4%81_partija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Indija
http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2014/09/3_raksts_ko-var-darīt-NVO.doc
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Valsts kanceleja sadarbībā ar valsts 

pārvaldes institūcijām šogad 10.oktobrī 

visā Latvijā organizē Atvērto durvju dienu. 

 Šajā dienā valsts pārvaldes iestādes būs atvērtas 

ikvienam interesentam un piedāvās ekskursijas, 

izstāžu ekspozīcijas, konkursus, seminārus, 

prezentācijas un klātienes tikšanās ar amat-

personām un valsts pārvaldē strādājošajiem 

speciālistiem. 

Kopumā 10. oktobrī interesentiem durvis vērs gandrīz 200 valsts 

pārvaldes institūcijas. Katrā no tām ir iecerēta sava programma un 

sākuma laiki, piemēram, Iekšlietu ministrijā Atvērto durvju diena 

sāksies pulksten 10.00, bet Valsts policijas Jēkabpils struktūrvienībā 

9.00. 

Apmeklējumam obligāta iepriekšēja pieteikšanās. 

Ņemot vērā, ka iestādēm ir savi un dažādi 

pieteikšanās termiņi, Atvērto durvju dienas 

apmeklējumam jau laikus – tuvākas informācijas 

iegūšanai, jāieskatās mājas lapā http://

www.atvertodurvjudiena.lv . 

Jāpiebilst, ka daļā institūciju ir caurlaižu režīms, 

tādēļ līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.  

Pēc www.atvertodurvjudiena.lv sagatavoja Anita Sproģe,Jēkabpils 

NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  

korespondente  

Pļaviņu novada NVO "Jauniešu 

biedrība – CENTRS" projekta "Gāzi 

grīdā!" ietvaros organizēja novada 

iedzīvotājiem – interesentiem tikšanos 

ar Pļaviņu novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāju Kristīni Ginaiti.  

Tā kā šis ir jauniešu projekts, tad klausītāji 

pamatā bija pilngadīgie jaunieši, kas 4.oktobrī 

vēlēt dosies pirmo reizi! Komisijas 

priekšsēdētāja vienkāršos vārdos izstāstīja par 

sarežģīto vēlēšanu sagatavošanas un norises 

procesu, par to, kā jārīkojas vēlētājam, kā 

jāuzvedas vēlēšanu iecirknī, kādi ir komisijas 

locekļu pienākumi un tiesības. 

Projekta darba grupa tikās arī atsevišķā 

nodarbībā ar novada komisijas pārstāvjiem, 

iepazinās ar vēlēšanu sagatavošanas 

metodiskajiem materiāliem un normatīvajiem 

dokumentiem. Kopīgi izstrādāja projekta 

aktivitātes – vēlēšanu simulāciju spēles 

“Iemēģini roku!” – norises kārtību. 

Un tā, vairākas dienas Pļaviņu novada 

iedzīvotāji, simulācijas spēles ietvaros, varēja 

nobalsot par sev tīkamāko partiju. Spēles 

mērķis bija dot iespēju nejauši vai mērķtiecīgi 

satiktiem novada iedzīvotājiem izdarīt izvēli 

un nobalsot. Kā izrādījās, daudziem 

vēlētājiem tas nenācās viegli, jo bija jāpieņem 

lēmums un jānobalso. 

Balsošana tika nodrošināta aizklāta, katrs 

vēlētājs kabīnē varēja iepazīties ar reāliem 

partiju sarakstiem, izvēlēties vienu, ierakstot 

tā kārtas numuru vēlēšanu zīmē. Bija dota 

iespēja arī veikt atzīmi par nodomu vēlēšanās 

nepiedalīties. Vēlēšanu zīme bija jāieliek 

aploksnē, aploksne jāaizlīmē un jāiemet 

balsošanas urnā. Katru vēlētāju aicinājām 4. 

oktobrī doties uz “īstajām“ vēlēšanām. 

Jaunieši, realizējot šo projekta aktivitāti, 

ieguva zināšanas par vēlēšanu organizāciju un 

norisi Latvijā. Saprata, cik sarežģīti ir noteikt 

kārtību, kādā notiek kāds svarīgs sabiedrisks 

process. Izbaudīja, ko nozīmē tikties ar 

cilvēkiem, veicot akciju, aizstāvot savu ideju. 

Mācījās saprasties grupā un kopīgi virzīties uz 

izvirzītu mērķi. Mācījās plānot finanšu un 

cilvēkresursus. 

Septembris projekta darba grupai aizritēja 

vēlēšanu gaisotnē – mācījāmies paši, 

izglītojām citus, rīkojām vēlēšanas, skaitījām 

balsis.  

Nākamajā projekta etapā iepazīsim pilsoniski 

aktīvus jauniešus! Dosimies pieredzes 

apmaiņā uz Dobeli un Dobeles novadu, lai 

iepazītos ar jauniešu domju darbību! 

Aicināsim uz Pļaviņām apkārtesošo novadu 

skolēnu pašpārvalžu pārstāvjus uz semināru 

“Skolēnu pašpārvalde – ne reāli!” 

Projekts rit pilnā sparā! Gāzi grīdā! 

nākamajām aktivitātēm! 

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras 

ministrijas un Zemgales NVO Centra 

finansiālu atbalstu. 

Pļaviņu novada domes Jaunatnes lietu 

speciāliste Ināra Upeniece 

Foto:no biedrības arhīva  

SEPTEMBRIS ZEM VĒLĒŠANU 

ZĪMES  

http://www.atvertodurvjudiena.lv
http://www.atvertodurvjudiena.lv
http://www.atvertodurvjudiena.lv
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DOBELES NVO PĀRSTĀVJI IEPAZĪSTAS AR 

BIEDRĪBU DARBĪBU JĒKABPILĪ 

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” iniciatīvas „Izpratnes par 

pilsonisko iniciatīvu nozīmīgumu 

attīstīšana Jēkabpils un Dobeles 

pilsētās”, kas tiek finansēta LR 

Kultūras ministrijas projektu 

konkursa pilsoniskās sabiedrības 

attīstības un starpkultūru dialoga 

jomas “Zemgales NVO projektu 

programmas” ietvaros, 28. un 29. 

augustā Jēkabpilī uzturējās 

Dobeles NVO aktīvistu grupa.  

Dobeles NVO pārstāvji vizītes pirmajā 

dienā iepazinās ar Jēkabpils NVO 

resursu centra, bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Cerību sala”, 

Jēkabpils pensionāru apvienības „Sasaiste”, Jēkabpils invalīdu 

biedrības, biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs”, biedrības kristīgai 

paaudžu kopībai „Tilts” darbību, kā arī apmeklēja Jēkabpils Svētā 

Gara klosteri, Jēkabpils Vēstures muzeju – Krustpils pili Krustpils 

Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcu. Savukārt otrajā dienā 

viesi no Dobeles noklausījās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 

fakultātes asociētā profesora Ivara Ījaba lekciju un piedalījās tai 

sekojošā diskusijā par tēmu „Pilsoniskās iniciatīvas, to jēga, saturs, 

veidošana un nozīme, jo īpaši Latvijas reģionos”. 

Viesi no Dobeles atzina, ka Jēkabpils 

apmeklējums ir bijis blīvi piesātināts 

gan emocionālā, gan gūtās pieredzes 

ziņā. „Dobelē nav tāda NVO resursu 

centra, kas apvieno, palīdz un atbalsta 

NVO. Jums ir daudz dažādu NVO un 

to starpā jū ta ma sa lied ētī ba. 

Iedvesmojošs ir Biedrības Kristīgai 

paaudžu kopībai „Tilts” piemērs 

starppaaudžu sadarbībā. Patīkami bija 

apmeklēt biedrību „Izglītības iniciatīvu 

centrs”, ar kuru esam sadarbojušies 

jau agrāk,” – iespaidos dalās biedrības 

„Koris „Vizma”” pārstāve Inta Vīksna. 

Arī Dobeles pilsētas pensionāru biedrības vadītāja Valentīna 

Embovica pauda gandarījumu par pieredzēto un, īpaši par to, ka 

apskates objektu skaitā tikušas iekļautas divas baznīcas un klosteris.  

Ir iecerēta arī Jēkabpils NVO pārstāvju atbildes vizīte Dobelē – par to 

lasiet nākamajā – oktobra E- avīzes numurā. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” 

korespondente 

PROJEKTA „IEGŪSTAM DALOTIES – MĀCĪBAS 

INTEGRĀCIJAI” IETVAROS APMEKLĒ FRANCIJU 

Eiropas Savienības mūžizglītības 

p rog ra m m a s  a p a kšp ro gra m m a s 

„Grundtvig  mācību pa rtnerī ba” 

projekta „Iegūstam daloties – mācības 

integrācijai” ietvaros Jēkabpils poļu 

biedrības „Rodacy” pārstāvji no 19. līdz 

23. septembrim uzturējās Parīzē. 

„Parīzē notika iepazīšanās ar projekta 

partneriem Francijā – asociāciju “Florek & 

Entertainment”, kura bija parūpējusies par 

plašu  programmu – pirmajā dienā notika 

konference „Made in Polska” (Ražots Polijā), 

trīs nākamās dienas bija veltītas Parīzes 

kultūras, vēstures un mākslas objektu 

apmeklējumiem un apskatei. Apmeklējuma 

noslēguma dienā projekta partneri atkal tikās 

asociācijas “Florek & Entertainment” birojā, 

lai apspriestu projekta šī gada aktivitāšu laikā 

iegūto,” informē Jēkabpils poļu biedrības 

„Rodacy” valdes loceklis Rihards Barkovskis. 

 Anita Sproģe,  

Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības  

atbalsts” korespondente 

„SASAISTE” ATBALSTA JELGAVAS NOVADA BIEDRĪBAS 

„IDEA” REALIZĒTO PROJEKTU 

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” dalīborganizācija „Jēkabpils 

senioru apvienība „Sasaiste”” kā 

atbalstošais partneris ir iesaistījusies 

LR Kultūras ministrijas un biedrības 

„Zemgales NVO atbalsta centrs” 

finansiāli atbalstītajā Jelgavas novada 

biedrības „ideA” realizētajā projektā 

„Darbojies lokāli, domā globāli!” 

Projekta ietvaros Jēkabpilī 2014. gada 23. 

septembrī notiks septiņu stundu informatīvs 

apmācību seminārs par jaunākajām metodēm 

darbam ar pieaugušajiem; par iespējām 

pieaugušajiem mūžizglītības jomā Latvijā un 

ES, kā arī lai veidotu ilgtermiņa sadarbības 

platformu ar Valsts izglītības attīstības 

aģentūru (VIAA) un organizācijām savā 

reģionā. 

„Projektā „Darbojies lokāli, domā globāli! 

esam atbalstošā organizācija Jēkabpilī. Mūsu 

saistības iekļauj informācijas izplatīšanas un 

citus organizatoriskos darbus uz vietas – 

semināra prasībām atbilstošu telpu 

nodrošināšana un tamlīdzīgi,” par dalību 

projektā saka Jēkabpils pensionāru 

apvienības „Sasaiste” valdes priekšsēdētāja 

Biruta Jemeļjanova. 

„Seminārs ir bezmaksas, un uz apmācībām 

aicinām pieteikties Zemgales reģiona NVO 

pārstāvjus, mūžizglītības speciālistus, karjeras 

konsultantus, sabiedrisko/dienas centru 

vadītājus, sociālās jomas darbiniekus, 

bibliotekārus un citus speciālistus, kuri 

darbojas ar pieaugušo izglītošanu un 

informēšanu saistītās jomās – īpaši no 

novadiem.  

Šajā projektā akcents tiek likts tieši uz novadu 

speciālistu iesaistīšanu, tāpēc dalībniekiem no 

lauku reģioniem tiks apmaksātas sabiedriskā 

transporta izmaksas. Dalību seminārā 

jāpiesaka elektroniski, rakstot uz e-pastu 

gunita.buse@gmail.com, un norādot savu 

vārdu, uzvārdu, organizāciju un amatu. 

Konkrēta norises vieta tiks paziņota 

pēc pieteikumu saņemšanas. 

Lūgums laicīgi pieteikt savu dalību, jo 

dalībnieku skaits ir ierobežots,” informē 

projekta vadītāja Gunita Bērza (tālrunis 

papildus informācijai: 29751732, e-pasts: 

gunita.buse@gmail.com). 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente 

mailto:gunita.buse@gmail.com
mailto:gunita.buse@gmail.com
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PIEDĀVĀ ATBALSTA GRUPAS NODARBĪBAS CILVĒKIEM PĒC 

ONKOLOĢISKAJĀM SLIMĪBĀM 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 

„Dzīvības koks”, sākot ar 18.09.2014. 

pulksten 18.00 katru ceturtdienu – līdz 

20. novembrim Jēkabpils Sociālā 

dienesta telpās Brīvības ielā 45, 4.stāvā 

sēžu zālē piedāvās atbalsta grupas 

nodarbības cilvēkiem pēc onkoloģis-

kajām slimībām. Tās vadīs pieredzējusi 

p si hoterap ei te  M ai ja  Kā rkli ņa . 

Nodarbības grupā ir bez maksas! Lai 

gan pirmā atbalsta grupas tikšanās ir 

notikusi, cilvēki, kam konstatēta kāda 

no onkoloģisko slimību diagnozēm, 

joprojām tiek gaidīti grupas nodar-

bībās. Lūdzam iepriekš pieteikties: pa 

t ā l r u n i  6 7 6 2 5 3 3 9 ,  e – p a s t ā : 

dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv.  

Nevienam nav noslēpums, ka uzzināt diagnozi 

„ļaundabīgais audzējs” ir pārbaudījums gan 

pašam cilvēkam, gan tuviniekiem un drau-

giem. Tāpēc Onkoloģisko pacientu atbalsta 

biedrības „Dzīvības koks” Jēkabpilī aicina uz 

psiholoģiskā atbalsta grupu nodarbībām 

cilvēkiem pēc ļaundabīgā audzēja ārstēšanas!  

Ir pilnīgi skaidrs, ka vēzis nav tas, ko katrs 

gribētu pārdzīvot, tomēr arī pēc šīs slimības 

dzīve nebeidzas, dzīve turpinās! Varbūt ir 

mainījušās vērtības un uzstādījumi, varbūt 

vairs neuztrauc tas, kas likās svarīgs pirms 

slimības, varbūt atšķiras skatījums uz 

dažādām problēmām, bet tomēr– dzīve 

turpinās! Tāpēc aicinām visus, kas vēlas 

saprast, kā dzīvot tālāk, kas ir mainījies pēc 

slimības, kā citi, kas pārdzīvojuši to pašu, 

jūtas, pieteikties uz atbalsta grupu 

nodarbībām. 

Atbalsta grupas nodarbības vada psiho-

terapeite Maija Kārkliņa. Dr. Kārkliņa kopš 

2009.gada piedalās psihosociālās rehabi-

litācijas programmas onkoloģiskajiem pacien-

tiem „Spēka Avots” ieviešanā, kā arī ir bied-

rības „Dzīvības koks” valdes locekle.  

Kas ir atbalsta grupas? 

Atbalsta grupās sanāk kopā cilvēki ar līdzīgām 

problēmām, kuri vēlas rast labāku risinājumu 

sarežģītās dzīves situācijās, gūt sev nozīmīgas 

atziņas un savas personības pilnveidošanos 

mijiedarbībā ar citiem 

cilvēkiem. Atbalsta 

grupas ir viens no 

efektīgākajiem, lētā-

kajiem un nepiecie-

šamākajiem cilvēku 

savstarpējās palīdzības 

pakalpojumiem. Tās ir grupas, kurās tiek 

dotas iespējas ikvienam dalībniekam 

līdzdarboties, dalīties pieredzē, izteikt savas 

izjūtas, emocijas, pārrunāt problēmas un 

grūtības, iemācīties uzklausīt citus, uzlabot 

attiecības, iemācīties sadzīvot ar zaudējumu, 

celt pašcieņu un pašapziņu, pilnveidoties, rast 

spēku, atjaunot ticību un cerības, uzlabot 

savas dzīves kvalitāti.  

Kontaktinformācija: Antra Altmane, „Dzīvības 

k o k s” ,  t e l .  6 7 6 2 5 3 3 9 ,  e – p a s t s : 

dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv. 

Sagatavoja Anita Sproģe, 

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts” korespondente 

JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRA BIEDRORGANIZĀCIJA PIEDALĀS LATVIJAS 

NŪJOŠANAS KAUSA 2014 IZCĪŅĀ 

Jēkabpils N VO resursu centra 

biedrorganizācijas „Holista” nūjošanas 

aktīvisti 6. septembrī piedalījās Latvijas 

Tautas sporta asociācijas rīkotajā 

Latvijas Nūjošanas kausa 2014  izcīņas 

4.posma sacensībās Siguldā.  

“Latvijas Nūjošanas kauss tiek organizēts, lai 

popularizētu nūjošanu kā aktivitāti fiziskās un 

garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, 

kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās 

Biedrību “Holista” kausa izcīņas 4. posmā 

pārstāvēja piecas nūjotājas. Lai gan nūjošanas 

distance tapat kā visos posmos bija 10 kilo-

metri, šis posms bija izaicinājums arī 

pieredzējušiem nūjotājiem, jo trase bija sam-

ērā grūta,” informē biedrības „Holista” valdes 

locekle Ligita Upīte, kura sacensībās piedalījās 

kā trases tiesnese. 

Jāpiebilst, ka Latvijas Nūjošanas kausa 2014 

izcīņas 5.posms norisināsies 04.10.2014. Rīgā, 

Vakarbuļļu pludmalē, bet 6. – noslēdzošais 

posms – 15.11.2014. Skrīveros, Den-

droloģiskajā parkā. 

Biedrības „Holista” vārdā tās valdes 

priekšsēdētāja L. Upīte izsaka pateicību 

Jēkabpils Sporta centram par atbalstu 

transporta nodrošināšanā. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts”  korespondente 

BIEDRĪBĀ „SAVE” KONSULTĒ UN SNIEDZ JURIDISKU PALĪDZĪBU BEZ MAKSAS  

Ja par noteicošo vērtības faktoru ņem 

laika periodu, kopš darbojas kāda 

biedrība vai nodibinājums, tad  

nedaudz pāri pusotram gadam – tas 

šķiet – tāds nieks vien ir. Bet, ja ņem 

vērā, ka pa šo laiku palīdzība sniegta 

teju diviem simtiem klientu – devums 

neiekļaujas ne  svara, ne garuma, ne arī 

kādos finanšu līdzekļu mēros. Teiktais 

attiecas uz „Cietušo aizsardzības 

biedrību SAVE”, kas dibināta 2013. 

gada februārī un ar mājvietu Bebru ielā 

22 – 3, darbojas Jēkabpilī. 

Biedrības dibinātājas, savulaik tiesībsargā-

jošās jomas darbinieces, juristes Velta 

Belkovska un Sandra Krastiņa par galveno 

savas darbības mērķi uzskata no  

noziedzīgiem nodarījumiem, administratī-

viem pārkāpumiem, no valsts, pašvaldības, 

sabiedrisko vai privāto institūciju patvaļas 

cietušo personu interešu aizsardzību, kā arī 

iedzīvotāju informēšanu par viņu tiesībām. 

Biedrības reģistrācijas brīdī šāds NVO 

darbības sektors Latvijā vēl nebija pārstāvēts. 

„Palīdzam sastādīt iesniegumus, konsultējam 

kādās institūcijās vērsties konkrētos ga-

dījumos. Regulārajā darbā nejutām, ka iedzī-

votājiem tik daudz jāsaskaras ar nesa-

kārtotības no valsts institūciju puses radītām 

problēmām - milzumu likumdošanas normu 

var tulkot dažādi.,” stāsta S. Krastiņa. „Ar 

cietušajiem – vai tās būtu krimināllietas, 

administratīvās vai civillietas neviens 

nestrādā. Pēc loģikas būtu jāaizstāv cietušais, 

bet aizstāvis ir apsūdzētajam. Arī notikumu 

vietās - policists pilda savu pienākumu - 

iztaujā un uzraksta protokolu, bet nav 

neviena, kas palīdzētu cietušajai personai tikt 

galā ar apjukumu un informētu par tālākajām 

darbībām. Ja aicinātu, varētu praktizēt arī 

izbraukumus uz izsaukumu vietām, diemžēl 

šādam nolūkam valsts finansējumu 

neparedz,” papildina V. Belkovska.   

Biedrības darbā nākoties saskarties ar kon-

fliktiem, ko izraisa ierēdņu neieinteresētība 

cilvēka problēmas risināšanā, kā tas bijis 

gadījumā ar malkas iepirkumu, kur tilta 

remonta dēļ pieaugušas piegādes izmaksas, 

bet tā vietā, lai izskatītu no uzņēmēja 

neatkarīgu iemeslu dēļ radušos sarežģījumus, 

ticis pateikts - lai malku vedot kaut pa nakti. 

„Vieglāk atrast pantu, lai prasību noraidītu, 

nevis meklētu izeju no situācijas,” – komentē 

V. Belkovska.  Lasīt tālāk. 

mailto:dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv
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Centrs Dardedze aicina izvirzīt kandidātus 2014. gada nominācijās par 

aktīvu darbu vardarbības pret bērnu novēršanā. Ja Tev ir zināmi 

kolēģi, neatkarīgi no profesionālās darbības jomas, kas būtu atbilstoši 

kādai nominācijai, aicinām viņu pieteikt pagodinājuma raksta 

saņemšanai!  

Lai pieteiktu sev zināmo kandidātu nominācijai ir tikai jānosūta 

izvirzīšanas pieteikums, kurā norādīts: kandidāta vārdu un uzvārds; 

īss dzīvesgājuma un darba apraksts un pamatojums nominācijas 

saņemšanai  

Izvirzīšanas pieteikumus, brīvā formā, lūdzam sūtīt uz 

konference@centrsdardedze.lv līdz 25. oktobrim!  

Iesaki nominācijai par aktīvu darbu pret vardarbību! 

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina fundamentālo un lietišķo 

pētījumu projektu posmu konkursu to finansēšanai 2015.gadā. 

Fundamentālo un lietišķo pētījumu mērķis ir radīt jaunas zināšanas 

un tehnoloģiskās atziņas, nesaistot tās ar rūpniecisku vai komerciālu 

izmantošanu. Līdzekļus projektu īstenošanai var piešķirt zinātnisko 

institūciju reģistrā reģistrētai institūcijai, kas neatkarīgi no tās 

juridiskā statusa vai finansēšanas veida atbilstoši tās darbību 

reglamentējošajiem aktiem veic šādas pamatdarbības – zinātniskā 

darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un 

tehnoloģiju pārneses veidā – un par tām iegūtos ieņēmumus atkārtoti 

investē pamatdarbībās.  

Vairāk informācijas var atrast: http://www.lzp.gov.lv/index.php?

option=com_content&task=blogcategory&id=59&Itemid=121. 

Izsludināts fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss 

Baltic-American Freedom Foundation (BAFF) nevalstiskās 

organizācijas no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas aicina pieteikties 

Baltijas-Amerikas Dialoga stipendiju programmai. Var pieteikties tās 

NVO, kas nākošajā pavasarī vēlas vai plāno aicināt kādu ASV 

runātāju/ekspertu/speciālistu un nepieciešams finansējums ceļa, 

uzturēšanās, u.c. izdevumiem.  

Vairāk informācijas var atrast http://

www.balticamericanfreedomfoundation.org/baltic-american-

dialogue/ 

Baltijas-Amerikas dialogs 

„Kultūršarms” ir jauniešu klubs ar dažādu etnisko, kultūru un 

lingvistisko pamatu, projekts, ko realizē Radošā apvienība jauniešiem 

TREPES ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Sabiedrības integrācijas programmas atbalstu, ar mērķi izprast 

dažādas kultūras dziļāk par īslaicīgu šarmu, novērst mums līdzās 

esošo neiecietību, stereotipus un diskrimināciju.  

Viena no projekta aktivitātēm ir Jauniešu konference “Kultūršarms 

vieno vai šķir?”, ko rīkojam 24.septembrī Rīgas Jauniešu centrā 

“Kaņieris” no pulkst.10 līdz pulkst.17 un, kas iekļaujas Rīgas Jauniešu 

mēneša aktivitātēs.  

Konferences laikā starp dažādām kultūrām diskutēsim par to, cik droši 

Rīgā ir jauniešiem no dažādām valstīm, kā labāk nodot informāciju 

par jaunatnes iespējām un aktivitātēm, kā veiksmīgāk veidot 

starpkultūru izglītības aktivitātes, kādās biedrībās un jauniešu grupās 

gaida jauniešus ar citu etnisko piederību? Konferences dalībnieku 

profils ir jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem un motivētas jaunatnes 

atbalsta personas bez vecuma ierobežojuma. Nosacījums: uz šo 

brīdi jādzīvo, jāstrādā, jāmācās Rīgā. Pieteikties var līdz 22. 

septembrim, aizpildot pieteikuma formu. Vairāk informācijas var 

atrast http://www.jauniesumenesis.lv/pasakums/8 

Piesakies Jauniešu konferencei “Kultūršarms vieno vai šķir?” 

Eiropas Komisija izsludina konkursu “Atbalsts sociālās aizsardzības 

reformai”. Sociālās aizsardzības sistēmas Eiropas Savienības 

dalībvalstīs ievērojami atšķiras, jo tiek izmantotas dažādas metodes 

sociālai aizsardzībai un atbalstam. Šī projekta mērķis ir palīdzēt 

dalībvalstīm pārskatīt konkrētus aspektus to sociālās aizsardzības 

sistēmā, lai, piemēram, uzlabotu izmaksu efektivitāti. Savus projektu 

pieteikumus var iesniegt līdz 2014. gada 31.oktobrim.  

Vairāk informācijas var atrast: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

catId=629&langId=en&callId=418&furtherCalls=yes 

Atbalsts sociālās aizsardzības reformai 

Pēc 20 Latvijas sabiedrībai veltītajiem gadiem Sorosa fonds –Latvija 

maina savu nosaukumu un turpmāk būs pazīstams kā Fonds atvērtai 

sabiedrībai DOTS (fonds DOTS). Fonds DOTS turpinās atbalstīt un 

attīstīt atvērtas sabiedrības izveidi Latvijā. Līdz ar nosaukuma maiņu 

ir notikusi arī direktora maiņa. Sākot ar septembri, Fonda DOTS 

vadība uzticēta Ievai Moricai, kura fonda DOTS priekšgājēja Sorosa 

fonda – Latvija komandai pievienojusies pirms 12 gadiem un iepriekš 

vadījusi Baltijas-Amerikas partner-

attiecību programmu, kā arī ilgtspējīgas 

attīstības, enerģētikas un sociālās 

uzņēmējdarbības programmas.  

Vairāk informācijas var atrast:  http://

www.sfl.lv/public/ 

Sorosa fonds – Latvija maina savu nosaukumu  

http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=59&Itemid=121
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=59&Itemid=121
http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/baltic-american-dialogue/
http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/baltic-american-dialogue/
http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/baltic-american-dialogue/
http://www.jauniesumenesis.lv/pasakums/8
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=418&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=418&furtherCalls=yes
http://www.sfl.lv/public/
http://www.sfl.lv/public/


Šī biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" E-Avīze ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par biedrības "Jēkabpils NVO 
resursu centrs" E-Avīzes saturu atbild biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs".  
E-Avīze ir "Jēkabpils NVO resursu centra" projekta "Vidusdaugavas reģiona NVO darbības 
atbalsts" aktivitāte. 

 

E-avīzes redakcija: 

Redaktore Liāna Pudule - Indāne, liana@jekabpilsnvo.lv, t: 26306491 

Ziņu korespondente Anita Sproģe, kanita2@inbox.lv, t:28323774 

Maketētāja Signe Lazdiņa, signela9@inbox.lv, t: 26475971 

www.jekabpilsnvo.lv 

@JekabpilsNVO 

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45, Jēkabpils, 

LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

Eiropas Sieviešu lobijs (The European 

Women’s Lobby -EWL) ir lielākā jumta 

organizācija sieviešu apvienībām Eiropas 

Savienībā, pulcējot vairāk nekā 2000 sieviešu 

organizācijas, kura mērķis ir veicināt sieviešu tiesības un vienlīdzību 

starp sievietēm un vīriešiem ES. EWL piedāvā studentu prakses 

programmu 2015. Ja Jums ir interese par sieviešu tiesībām un 

dzimumu līdztiesības jomu, kā arī Eiropas 

Savienības darbību un politiku, tad esat 

laipni aicināts pieteikties. Pašreizējais 

pieteikums attiecas uz jebkuru neapmaksātu 

praksi. Savus pieteikums var sūtīt līdz 31.oktobrim.  

Vairāk informācijas var atrast: http://womenlobby.org/news/ewl-

news/article/want-a-professional-experience-in?lang=fr 

Prakses iespēja Briselē 

Pēc www.nvo.lv sagatavoja Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta  

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

Pasaulē lielākā studentu un jauniešu vadītā 

organizācija AIESEC izsludina jauno biedru 

uzņemšanu. Pieteikties aicināti visi studenti 

vai nesenie augstskolu absolventi, kas vēlas 

attīstīt savas prasmes un zināšanas tādās 

sfērās kā finanšu vadība, personāla vadība, 

projektu vadība, jurisprudence, komuni-

kācijas un sabiedriskās attiecības, 

informācijas tehnoloģijas, ārējās attiecības, 

starptautisko prakšu koordinēšana, kā arī 

iesaistīties dažāda veida projektos, doties 

praksē vai brīvprātīgajā darbā uz ārzemēm, 

iegūt kontaktus biznesa vidē un draugus visā 

pasaulē.  

AIESEC ir bezpeļņas organizācija, kura 

darbojas 124 pasaules valstīs jau 65 gadus. 

AIESEC mērķis ir mudināt studentus kļūt par 

līderiem sabiedrībā un sekmēt to profesionālo 

izaugsmi, piedaloties dažādos vietējā un 

starptautiskā mēroga projektos. AIESEC 

Latvijā darbojas 20 gadus, vadot 

pārstāvniecības Rīgā un Valmierā. 

Sīkāka informācija 

Sākot ar šā gada septembri, Ārlietu ministrija 

publicēs ikmēneša ziņu lapu par jaunumiem 

un aktualitātēm Latvijas, un globālajā 

attīstības sadarbības politikā. Septembra ziņu 

lapa sniedz informāciju par Latvijas 

īstenotajiem attīstības sadarbības projektiem 

Centrālāzijā un Austrumu partnerības valstīs, 

nevalstisko organizāciju aktualitātēm, Latvijas 

gatavošanos Eiropas tematiskajam gadam, kas 

veltīts attīstības sadarbības tēmai, ANO un ES 

attīstības politikas aktualitātēm.  

Ņemot vērā Latvijas sniegtās palīdzības 

apjoma palielināšanos un arvien pieaugošo 

lomu globālās attīstības veicināšanā, ir būtiski 

informēt un veicināt politikas veidotāju, un 

īstenotāju, kā arī plašākas sabiedrības izpratni 

par Latvijas īstenotās attīstības sadarbības 

rezultātiem un globālajiem attīstības 

procesiem.  

Ziņu lapa "Jaunumi globālajā attīstībā" ir 

atrodama šeit.  

AIESEC IZSLUDINA JAUNO BIEDRU UZŅEMŠANU 

Vai Tu zini, cik pilsoniski aktīvs vai aktīva esi? 

Tu tagad vari to noskaidrot! Aizpildi aptauju 

un noskaidro savu līdzdalības indeksu, un 

salīdzini to ar rādītājiem valstī. Aptaujas 

mērķis ir novērtēt Latvijas iedzīvotāju pašu 

ierosinātu, organizētu un pārvaldītu 

līdzdalību ekonomiskajos, sociālajos, kultūras 

un politiskajos procesos, lai pozitīvi ietekmētu 

savu dzīvi. 

Sagatavots sadarbībā ar zemgalei.lv 

NOSKAIDRO SAVU LĪDZDALĪBAS INDEKSU!  

ĀRLIETU MINISTRIJA PUBLICĒ ZIŅU LAPU PAR AKTUALITĀTĒM ATTĪSTĪBAS 

SADARBĪBAS POLITIKĀ 
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