
SVEICIENS 

STARPTAUTISKAJĀ NVO 

DIENĀ!  

Gada īsākais mēnesi februāris zīmīgs ar to, ka 

tā nogalē – 27.februārī svin starptautisko NVO 

dienu. Tie ir svētki visiem, kas daļu no sava 

laika un savas dzīves atvēl, lai darbotos kādā 

nevalstiskajā organizācijā.  

Šis darbs nav viegls, kā ikviens, kas saistīts ar 

darbošanos sabiedrības labā. Tas prasa gan pa-

cietību, gan zināšanas, gan brīvo laiku. Tomēr 

ikreiz pēc veiksmīgi īstenota projekta ir ganda-

rījuma sajūta un vēlme īstenot arvien jaunas 

idejas un atrotīt piedurknes nākamajiem pro-

jektiem. 

Latvijā ir tendence palielināties sabiedrisko or-

ganizāciju skaitam un tas ir tikai apsveicami, jo 

tādējādi dažādās aktivitātēs tiek iesaistīts ar-

vien vairāk cilvēku, turklāt mūsu valstī un arī 

Jēkabpilī joprojām ir nepietiekami liels NVO 

sektors.  

Starptautiskajai NVO dienai par godu Jēkab-

pils NVO resursu centrs 27.februārī no pulk-

sten 10.00 līdz 14.00 centra telpās Brīvības ielā 

45 (2.stāvs) gaidīs uz tasi tējas vai kafijas ik-

vienu, kas vēlas paust savas domas un idejas, 

noderīgas NVO darba bagātināšanā. Uz tik-

šanos aicina Jēkabpils NVO resursu centra 

valde. 

Sandra Mikanovska, 

E-Avīzes redaktore  

2015. gada februāris 
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Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 

Sandra Mikanovska 

E-Avīzes” redaktore 

Foto: Laikraksts “Jaunais Vēstnesis” 

19.februārī Jēkabpilī, kafejnīcā “Saku-

ra” notika diskusija „Šodien jaunietis 

– bezdarbnieks, bet rīt?”. To organizē-

ja un vadīja Aleksandrs Kalniņš. Dis-

kusija noritēja biedrības „Jēkabpils 

NVO resursu centrs” projektā “Vidus-

daugavas reģiona NVO darbības 

atbalsts”.  

Aleksandrs Kalniņš norāda, ka diskusijas 

dalībnieki izvirzīja divas galvenās tēmas – 

jauniešu brīvprātīgais darbs un Nodarbi-

nātības valsts aģentūras (NVA) piedāvātās 

programmas jauniešiem. 

Brīvprātīgais darbs Jēkabpilī pagaidām vēl 

nav plaši attīstīts, nopietni pie šī uzdevuma 

strādā Jēkabpils NVO resursu centrs. 

Aleksandrs Kalniņš norāda, ka jaunieši 

jāmudina iesaistīties brīvprātīgajā darbā, 

izmantojot dažādus projektus un apmaiņas 

programmas. Piemēram, viņa ideja piesaistīt 

brīvprātīgo apmaiņas programmā no 

ārvalstīm, kas varētu būt sava veida 

konsultants Jēkabpils tūrisma un informā-

cijas centrā, proti, stāstītu pilsētas viesiem 

par Jēkabpili no sava skatupunkta un ieteik-

tu aplūkot to, kas viņam te šķiet interesants 

un neparasts. Bērnu un jauniešu centra di-

rektora vietniece Lilija Ražinska izteica ideju, 

ka kāds brīvprātīgā darba veicējs varētu 

jauniešiem mācīt spēlēt ģitāru. 

Jēkabpils domes deputāts un Krustpils nova-

da izpildirektors Raivis Ragainis pauda vie-

dokli, ka jaunieši neprot sevi pierādīt ikdie-

nišķos sīkumos. Piemēram, ja tiem ir uzticēts 

saslaucīt lapas, tad tas jāizdara tā, lai nepa-

liek ne lapa un visiem ir prieks par paveikto. 

Taču, ja darbs tiek izdarīts pavirši, nav uz-

ticības tādam darbiniekam, jo pats svarīgā-

kais ir pienākuma apziņa. Ja neprot sevi pie-

rādīt sīkumos, nevar cerēt, ka tiks uzticētas 

nopietnas lietas. 

Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras 

konsultante Sandra Gulbinska iepazīstināja 

ar jauniešiem paredzētajām atbalsta prog-

rammām. Viena no tām – pirmās darbavietas 

nodrošināšana. Teik veidotas arī dažādas 

darbnīcas praktisko iemaņu apgūšanai. Dis-

kusijā tika uzdots jautājums vai ir izpētīts kā-

dās profesijās ir nepieciešamas veidot šādas 

darbnīcas, jo novērots, ka bieži vien piedāvā-

jums nesakrīt ar pieprasījumu. Lasīt tālāk. 

DISKUTĒ PAR JAUNIEŠU 

BEZDARBU, BRĪVPRĀTĪGO 

DARBU UN NVA PIEDĀVĀJUMU 

Februāra numurā: 
 
Kāda 
labdarības 
ideja uzvarējusi? 
 
Kā var tinot  
pagatavot lelli? 
 
Kādas ir brīv-
prātīgā darba 
vakances? 

4. 
lpp. 

6. 
lpp. 

8. 
lpp. 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=4351


27. FEBRUĀRĪ ATZĪMĒS STARPTAUTISKO NVO DIENU 

Atzīmējot Starptautisko NVO dienu, 27.februārī Jēkabpils 

NVO resursu centrs Brīvības ielā 45 būs atvērts ikvienam, 

kam ir jautājumi un kam ir ko sacīt par NVO darbību. 

Tā būs iespēja neformālā gaisotnē – pie kafijas tases, aprunāties ar 

NVO sektorā strādājošajiem, kā arī ar brīvprātīgā darba veicējiem. 

Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko 

piebilst, ka no apmeklētājiem īpaši tiek gaidītas idejas par NVO 

darbības paplašināšanu un priekšlikumi par to, kādus pakalpojumus 

iedzīvotājiem varētu sniegt un kādi to veidi tiek gaidīti no NVO.  

Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” (LPA) mājas lapā atrodamā 

informācija vēsta, ka pirms sešdesmit trim gadiem 27. februārī 

Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijā tika ieviesta definīcija – 

“starptautiskā nevalstiskā organizācija”, kas nozīmēja NVO sektora 

atzīšanu. Pirms trīs gadiem tika izveidota iniciatīva – Pasaules NVO 

diena. Šī diena ir veltīta visām pasaules nevalstiskajām, pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām, lai izceltu to nopelnus sabiedrības labā.  

LPA izveidotu informatīvu videoklipu par Starptautisko NVO dienu 

var noskatīties: https://www.youtube.com/watch?v=AUokcUg1x1E un 

uzzināt vairāk portālos: www.worldngoday.org un www.nvo.lv. 
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JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA  

IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU 

NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM 
Aiga Sleže, 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

No š.g. 25.februāra līdz 

25.martam Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība izsludina projektu 

konkursu nevalstiskajām 

organizācijām. 

Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā 

termiņā atbilstoši nolikumam "Par 

kārtību, kādā nevalstiskās organi-

zācijas iesniedz projektus konkur-

sam”.  

Nevalstiskajām organizācijām ir 

iespēja pretendēt uz finansējuma 

saņemšanu vienam projektam ne 

vairāk kā 860 euro apmērā. Šogad 

kopējais pašvaldības budžetā at-

vēlētais finansējums šim projektu 

konkursam ir 9210,00 euro. Pie-

daloties projektu konkursā jāņem 

vērā arī projektu mērķu prioritātes: mūžizglītības nodrošināšana un 

pilsētas vēstures popularizēšana; nacionālo kultūras biedrību un 

sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas veicināšana; patriotiskā 

audzināšana bērniem un jauniešiem; vides aizsardzības un labiekār-

tošanas pasākumu organizēšana; veselīga dzīvesveida un drošas pilsēt-

vides veicināšana; jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurēt-

spēja un iekļaušanās sabiedrībā un pilsoniskās sabiedrības veidošana 

un stiprināšana. Projektus nevalstiskās organizācijas iesniedz paš-

valdībā, Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, slēgtā 

aploksnē ar norādi: „NVO projektu konkursam”. Lai piedalītos kon-

kursā NVO jāiesniedz: projekta pieteikums; projekta izmaksu tāme, 

projekta pieteikuma lapām jābūt sanumurētām un cauršūtām. Vairāk 

par projekta iesniegšanas kārtību var izlasīt nolikumā "Par kārtību, 

kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam", kas 

atrodams pašvaldības mājas lapā: www.jekabpils.lv, sadaļā Pašval-

dība, Dokumenti, Nolikumi. 

Jāņem vērā, ka atbilstoši nolikumam, projektu konkursā nevar 

pretendēt tās nevalstiskās organizācijas, kuras nav savlaicīgi 

nokārtojušas līdzšinējās finanšu un atskaišu saistības ar pašvaldību!  

Atgādināšu, ka visa gada laikā nevalstiskās organizācijas 

aicinātas izmantot iespēju un iesniegt pieteikumus arī līdzfi-

nansējuma projektiem. Šeit jāņem vērā nosacījumi atbilstoši 

nolikumam "Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās 

organizācijas iesniedz pieteikumus projektu līdzfinan-

sēšanai."  

Šogad pašvaldības budžetā līdzfinansējuma projektiem paredzētā 

kopējā summa ir 5795,00 euro. Nolikumā noteikts, ka pašvaldība 

līdzfinansējumu piešķir, ne vairāk kā 10% apmērā no projekta kopējās 

summas un kas nepārsniedz 3000 euro. Vairāk informācijas un 

projektu konkursu nolikumu pilnu tekstu var izlasīt pašvaldības mājas 

lapā: www.jekabpils.lv, sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi. 

https://www.youtube.com/watch?v=AUokcUg1x1E
http://www.worldngoday.org
http://www.nvo.lv
http://www.jekabpils.lv
http://www.jekabpils.lv


JĒKABPILS  PILSĒTAS  PAŠVALDĪBĀ  JANVĀRĪ  UN  FEBRUĀRĪ 

Agita Pleiko,  

projekta "Vidusdaugavas NVO darbības atbalsts" koordinators  

sadarbībai ar Jēkabpils pašvaldību 

2015.gada sākums pašvaldības darbā iezīmējās ar vairākām pār-

maiņām, kuru ietekmi uz Jēkabpils nevalstisko sektoru vēl rādīs laiks. 

Kopumā procesi, kas pašlaik iniciēti, varētu tikt vērtēti kā vēlme 

uzlabot pašvaldības kā sistēmas darbību, to optimizējot.  

Pašvaldības sadarbība ar NVO arī piedzīvo pārmaiņas, bet labi 

iesāktās lietas, kā projektu finansējums un līdzfinansēšana, tiks 

turpinātas. Pozitīvi, ka NVO sektors tiek uztverts kā nopietns 

sadarbības partneris, par ko liecina pašvaldības vadības vēlme konsul-

tēties gan sadarbības padomē, gan atsevišķās sarunās, gan mēģinot 

„uztaustīt” risinājumus par sabiedrības viedokļa objektīvu izzināšanu, 

šai procesā iesaistot arī nevalstiskās organizācijas. Kopumā šīs ir 

tendences, kad pašvaldība visaugstākajā savā līmenī sāk izprast 

iespējas, kā NVO „var būt pašvaldības labā roka”, kā to nesenā Jēkab-

pils NVO vizītē Tukumā nodēvēja Tukuma NVO centra vadītāja un 

vienlaikus arī pašvaldības deputāte Gunta Kalviņa.   

Par procesiem, kas tieši skars Jēkabpils NVO sektoru, vēl ziņošu marta 

e-avīzē, bet pašlaik par to, kas no kārtējiem pieņemtajiem lēmumiem 

ir bijis vissvarīgākais. 

 Izstrādāts un 19.februāra ārkārtas domes sēdē apstiprināts 

pašvaldības budžets 2015.gadam. Pirms tam Finanšu komitejā 

domes priekšsēdētājs L.Salcevičs ieskicēja galvenos virzienus, ko 

budžets šogad paredz. Īsumā par tiem:  

- pašvaldība uzsāk procesus, lai atjaunotu pašvaldības polici-

ju. 2015.gadā paredzēta vienas jaunas štata vienības izvei-

došana pie jau esošām četrām kārtībnieku štata vienībām; 

- Pils rajona apkures sistēmas sakārtošanai un uzlabošanai 

pašvaldība ņems aizņēmumu valsts kasē, kā to pieļauj 

likums. Paredzēts pie centrālās siltumapgādes pieslēgt 

Vēstures muzeju Krustpils pilī, nomainīt apkures katlu Pils 

rajona katlu mājā, uzlabot apgaismojumu; 

- 3.vidusskolā paredzēts ieguldīt 1.-4.klašu telpu sakārtošanā 

un dienesta viesnīcas remontdarbos; 

- Paredzēts nomainīt jumtu Bērnu un jauniešu centram, 

Mākslas skolai un vienai dzīvojamajai mājai; 

- Paredzēts Kena parkā veikt daļēju labiekārtošanu, izveidojot 

celiņus, uzceļot tualeti un izveidojot bērnu rotaļu laukumu; 

- Paredzēts attīstīt Radžu ūdenskrātuves kompleksu, uzceļot 

tualeti un izveidojot laivu piestātni; 

- Paredzēts finansējums namu pārvaldes privatizācijas pro-

cesam – novērtējumam, kas jāveic no jauna. 

 Turpinās grāmatvedības centralizācijas process, nosakot, ka 

iestādes kļūs par pašvaldības struktūrvienībām. 

 Sadalītas izglītības valsts mērķa dotācijas skolām.  

 Pašvaldībā saņemts VAS Latvijas Dzelzceļa iesniegums par tā 

paredzētās darbības „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” 

akceptēšanu, kas nākotnē varētu nozīmēt elektriskā vilciena 

satiksmi līdz Krustpils stacijai, ar tālejošāku vēlmi elektrificēt 

dzelzceļa tīklu visā Latvijā. 

 Akceptētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņem-

šanas tiesības – SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” – Jānim 

Raščevskim, SIA „Jēkabpils autobusu parks” – Aivaram Krapam. 

 Pieņemti lēmumi līdzfinansēt divu NVO biedrību „ārējā finan-

sējuma” projektus: biedrībai „Jēkabpils NVO resurus centrs” un 

biedrībai „Izglītības iniciatīvu centrs”. 

 Pieņemti lēmumi atbalstīt biedrības „SDK „Alianse”” lūgumu par 

tērpu iegādi 900 EUR apjomā un janvārī – arī biedrības 

„Samuraji” aktivitātes. 

 Pieņemti lēmumi par telpu patapinājumiem – biedrībai „Jēkab-

pils invalīdu biedrība” par papildus telpu Jaunajā ielā 39i 

(janvārī) un Valsts darba inspekcijai par papildu telpu Brīvības 

ielā 45, 2.stāvā. 

 Pieņemti lēmumi par virknes personāliju maiņu dažādās pašval-

dības struktūrās, tai skaitā – par Nodarbinātības nodaļas reor-

ganizēšanu, daļu darbinieku pārceļot uz Saimniecisko nodaļu un 

Ceļu, ielu fonda un pārvadājumu nodaļas likvidāciju, vienu 

darbinieku pārceļot uz Būvniecības un komunālās saimniecības 

nodaļu (mainīts nosaukums). 

 Mainīts pašvaldības nometņu konkursa nolikums, paredzot, ka 

tajā vairs nevarēs piedalīties pašvaldības iestādes, kas tagad kļu-

vušas par tās struktūrvienībām, bet varēs jebkura fiziska un 

juridiska persona, vērtēšanā tiek ņemts vērā, lai nometnes 

aktivitātes būtu ne mazāk kā 5 dienas, ne mazāk 15 dalībniekiem, 

no kuriem 50% būtu Jēkabpils pilsētas bērni. 

Daļa no minētajiem lēmumiem vēl jāapstiprina domes sēdē, bet 

pilsētas budžets 2015.gadam ir pieņemts gala variantā. 

BIEDRĪBAS VAR SAŅEMT NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 

NODOKĻA ATVIEGLOJUMUS 
Atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvald-

ības Saistošo noteikumu Nr.33 „Par 

atvieglojumu piešķiršanu nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem 2015. 

gadā” punktiem 10.10 un 11.8., bied-

rībai vai nodibinājumam par Jēkabpils 

pilsētas pašvaldībai piederošu nekus-

tamo īpašumu, ja tas tiek izmantots 

biedrības vai nodibinājuma darbības 

nodrošināšana ir tiesības saņemt ne-

kustamā īpašuma nodokļa atvieglo-

jumu 90% apmērā. 

Atvieglojuma saņemšanai jāaizpilda iesnie-

gums, kurš saņemams Jēkabpils pilsētas paš-

valdības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības 

ielā 120 vai izdrukājams no mājas lapas 

www.jekabpils.lv (sekojot sadaļām Pakalpo-

jumi - Nekustamā īpašuma nodoklis - Nekus-

tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir-

šana - Pakalpojuma saņemšanai nepiecie-

šamie dokumenti - Iesniegums). Iesniegumu 

par Nodokļa atvieglojumu 2015. gadam 

jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Vienas pieturas aģentūrā līdz 15.12.2015. 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-

lojumu var saņemt tikai tās biedrības 

vai nodibinājumi, kurām piešķirts 

Sabiedriskā labuma statuss. 

 

Jautājumu gadījumā zvanīt 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

finanšu ekonomikas nodaļas 

speciālistiem pa tālruni  

65207312 vai 65207424. 
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IZVĒRTĒTAS IEDZĪVOTĀJU LABDARĪBAS 

INICIATĪVU KONKURSAM IESNIEGTĀS IDEJAS 
15. februārī noslēdzās Jēkabpils NVO 

resursu centra rīkotais „Iedzīvotāju 

labdarības iniciatīvu konkurss”. Izska-

tot iesniegtos priekšlikumus, vērtē-

šanas komisijas vairākuma viedoklis 

bija labvēlīgs jēkabpilietes Laimdotas 

Kancānes piedāvātajai iniciatīvai –tur-

pināt pagājušajā gadā iesākto labda-

rības akciju „Pasniedz roku atbalstam! 

Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas 

kapelu un kapelāna praksi!”. 

Kopumā konkursā tika saņemtas 11 pieteicēju 

57 idejas un biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko 

izsaka pateicību visiem ideju autoriem par 

aktivitāti un iesaistīšanos. Pēc resursu centra 

vadītājas ieteikuma iesūtītās idejas tiks no-

dotas biedrības valdei sagrupēšanai pēc dar-

bības jomām un lemšanai par realizāciju 

perspektīvā. 

Atbilstoši konkursa nolikumam vērtēšanas 

komisijas izvirzītās idejas autorei būs iespēja 

piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā un 

goda pienākums iesaistīties ieteiktās iniciatī-

vas realizācijā.  

Jāpiebilst, ka 2014. gadā NVO resursu centra 

rīkotajā labdarības akcijā „Pasniedz roku 

atbalstam! Kopā izveidosim Jēkabpils slimnī-

cas kapelu un kapelāna praksi!” kopumā tika 

savākti 1100 EUR (540 EUR kā ieskaitījums 

biedrības kontā un 560 EUR ziedojumu 

kastītēs dievnamos un citviet) un saņemts 

praktisks piedāvājums vajadzības gadījumā 

nodrošināt logu un griestu ielikšanu. 

Par labdarības akcijas tālāko virzību lasiet 

www.jekabpilsnvo.lv . 

AKTUĀLĀ INTERVIJA:  TU  UN  NVO 
Uz jautājumiem: 

1. Kā sākāt darbu NVO sektorā? 

2. Kas motivē turpināt darbu NVO? 

atbild Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētāja 

AGITA PLEIKO 

1. Mana ienākšana NVO sektorā bija 2001.gadā, kad Rīgā tika dibināts 

"Zaļā punkta klubs". Uz dibināšanas pasākumu abi ar vīru saņēmām 

ielūguma vēstuli un aizbraucām, jo šķita – šī beidzot būs laba iespēja 

kļūt pilsoniski aktīviem, iesaistīties sabiedriski atbildīgos procesos. 

Vairākus gadus arī aktīvi šajā biedrībā darbojāmies, vēlāk ar dažiem 

domubiedriem nodibinājām vietējo organizāciju "Vides iniciatīvu 

centrs" (VIC), man kļūstot par valdes priekšsēdētāju. VIC ir aktīva 

joprojām, gan citā vadībā. Tobrīd tas man bija liels izaicinājums – 

pašiem uzsākt savu darbību.  

Atklāti jāsaka, ka sākumā bija pavisam neliela sapratne par 

nevalstisko sektoru. Man bija vairāki "korifeji" – cilvēki, kuri jau 

ilgstoši sektorā darbojās, likās – nekad tādu līmeni nesasniegšu. Bet 

ne velti ir teiciens – „Kad cilvēks domā, Dievs smejas...”. 2009.gadā 

pašreizējā Jēkabpils pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Līga 

Kļaviņa mani uzaicināja līdzi uz biedrību apvienības "Jēkabpils NVO 

resursu centrs" biedru kopsapulci kā biedrības "Vecāki izglītības 

atbalstam" pārstāvi. Tobrīd biedru apvienības darbība bija visai 

nosacīta, bija iestājies tāds kā panīkums, bija tendence meklēt jaunus 

biedrus, ko iesaistīt valdē. L.Kļaviņa ieteica mani, klātesošie nobalsoja. 

Pēc tam pirmajā piecu ievēlēto valdes locekļu sēdē tika izvirzīts 

priekšlikums par mani kā valdes priekšsēdētāju, un es ar savu visai 

nosacīto pieredzi nevalstiskā sektora darbībā par tādu arī kļuvu.  

Apmēram gads pagāja, kamēr sapratu, kā veidojas procesi biedru 

apvienībā. Kļuva skaidrs, ka biedrības izdzīvošanas un attīstības 

jautājums ir lielāka projekta finansējuma iegūšana, ko izdevās realizēt 

2011.gadā Eiropas Sociālā fonda projekta biedrību kapacitātes 

stiprināšanas ietvaros. Tas kļuva par atspēriena un pozitīvā lūzuma 

punktu biedrības darbībā.  

2. Vēlos pateikt, ka darbs nevalstiskajā sektorā ļoti ir ietekmējis arī 

manu kā personības attīstību un izaugsmi, mainījis dažu labu 

iesīkstējušu uzskatu. Šobrīd man ir skaidrs, ka sadarbības veidošana ir 

māksla – dotības, kas jāattīsta, jāveido ar pietāti, bet nenododot savus 

principus.  

Mana stingra pārliecība ir, ka cilvēks darbojas tur, kur viņam ir 

interesanti un izdodas kaut ko panākt, turklāt sabiedrības labuma 

kontekstā. Tādu es cenšos veidot biedrību apvienību "Jēkabpils NVO 

resursu centrs" – lai ir interesanti piedāvājumi, kas atšķiras no citiem, 

kur cilvēki redz un jūt savu pienesumu, biedrību, kas ir gudra un 

iespējami kompetenta, vērsta uz rezultatīvu sadarbību. Kamēr man tas 

izdodas un ir domubiedri, kas domā līdzīgi, kamēr varam darboties 

kopā tā, lai patīk visiem, es sektorā palieku.  

Regulāri skatos, lai audzinātu jauno maiņu, lai zīmētu biedrības 

attīstības perspektīvu – arī šeit ir pa nozīmīgam panākumam. Un vēl ir 

svarīgi, ka, darbojoties NVO, esmu sastapusi sev nozīmīgus cilvēkus, 

kas mani māca un nebeidz pārsteigt joprojām. Paldies viņiem par to! 

Nevalstiskais sektors vispār ir ļoti pateicīga vieta, lai satiktu 

visdažādākos cilvēkus, turklāt nekad nezinot – cik nozīmīgu vai 

nenozīmīgu lomu viņi tavā dzīvē spēlēs. Un tas ir tāds nebeidzamais 

intereses "āķis lūpā" – tas mani te tur!  

Agita ar dēliem (no kreisās) Kārli, Krišjāni, Uģi, Paulu, Niklāvu un 

vīru Ivaru (aiz Agitas) LU Sociālo zinātņu  fakultātes  izlaidumā 

2014.gada jūnijā. 

http://www.jekabpilsnvo.lv


Lāsma Zēberga,  

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Jēkabpils NVO resursu centrā 11.febru-

ārī tika noorganizēta biedrības biedru 

un brīvprātīgo darbā iesaistīto tikšanās 

ar mērķi diskutēt par Eiropas brīv-

prātīgā aktivitāšu iespējām Jēkabpils 

pilsētā - iestādēs un biedrībās.  

Diskusiju vadīja Lāsma Zēberga, kas no 

2015.gada biedrībā veic Brīvprātīgā darba 

koordinatora pienākumus. 

Diskusijā piedalījās gan šobrīd biedrībā strā-

dājošie brīvprātīgie, gan bijušie, kas pierādī-

juši sevi un šobrīd strādā vairākos NVO pro-

jektos. Jaunieši caur savu brīvprātīgā pieredzi 

nevalstiskajā sektorā sniedza vērtīgus ietei-

kumus, kā Eiropas jaunieši mērķtiecīgi un 

lietderīgi biedrībā varētu realizēt brīvprātīgo 

darbu. 

Programma „Erasmus +”, kas ir Eiropas brīv-

prātīgā darba projektu pieteikumu program-

ma, paredz, ka organizācija, kura plāno uz-

ņemt brīvprātīgo, ir jāakreditē. Tā kā biedrība 

Jēkabpils NVO resursu centrs apvieno 26 

organizācijas, Eiropas brīvprātīgo iespējams 

piesaistīt arī kādai citai biedrībai vai pašval-

dības iestādei. Piemēram, jaunietis tad varētu 

mācīt angļu valodu abu organizāciju 

aktivitātēs. Tāpēc aicinām organizācijas 

apsvērt iespēju sadarboties! Jāņem gan vērā, 

ka arī šai organizācijai būs jāakreditējas. 

Jēkabpils NVO resursu centrs var palīdzēt 

akreditācijas procesā. Esam atvērti sadarbībai 

un domu apmaiņai. 

JAUNIEŠU DISKUSIJA – 

„EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAIS JĒKABPILĪ” 

Kādas aktivitātes plānot jauniešiem, lai ieguvējs būtu gan jaunietis, gan biedrības? 

Martā noslēgsies Jēkabpils NVO resur-

su centra projekta „Aicināts dzīvē” vie-

nas no galvenajām aktivitātēm „Pēc-

pusdienas pašattīstības skoliņas” pirmā 

realizācijas gada nodarbību cikls. 

„Pēcpusdienas pašattīstības skoliņu” nodarbī-

bu cikls ilga piecus mēnešus un iekļāva māk-

slas, peldēšanas, modernās dejas, informāciju 

tehnoloģiju un ikdienas prasmju attīstīšanas 

nodarbības četrās pašvaldībās – Jēkabpils pil-

sētā, Jēkabpils, Krustpils un Salas novados. 

Katra no tām notika pieredzējušu pedagogu 

vadībā un novadu koordinatoru uzraudzībā. 

Nodarbību cikls atsāksies novembrī, bet šo-

brīd tiek domāts par īpaši atmiņā paliekošiem 

pašattīstības skoliņu noslēguma pasākumiem.  

Jēkabpils novada „Pēcpusdienas pašattīstības 

skoliņu” koordinatore Daina Alužāne pastās-

tīja, ka noslēguma nodarbība projektā iesais-

tītajiem novada bērniem notiks 27.martā Za-

sas Amatniecības centrā "Rūme", kur tā 

iekļausies pasākumā „Satiec savu meistaru!”. 

„Noslēgums ir iecerēts 

dižāks un skaistāks nekā 

citas nodarbības. Tā būs 

tāda kā atvērtā meistar-

darbnīca "Vāraunieks – 

viss vienā katlā!" – sākot 

ar māla poda izgata-

vošanu, līdz pat jaunizga-

tavotajā podā pagatavota 

sautējuma pasniegšanai 

galdā. Tiesa gan nosacīti, 

jo vienā dienā tas 

nenotiek, bet procesam 

izsekosim visā tā garumā. 

Kā senos godos iederas, 

Vārauniekā klātesošos ar galda dziesmām un 

sadzīves gadījumu atstāstiem lustinās 

stāstnieks – muzikants. Skroderis katram 

noņems šnites mērus – gan pirms, gan pēc 

mielasta baudīšanas, bet pie audēja būs iespē-

jams vērot atbilstošā garuma jostas tapšanu. 

Tas būs teatrāls pasākums, un  mēģināsim 

iejusties kopējā atmosfērā ar pašu pagatavotu 

senlaicīgu aksesuāru vai tērpu palīdzību. 

Ceram, ka noslēgums izdosies,” saka D. 

Alužāne. 

Plašāka informācija par Jēkabpils NVO resur-

su centra projektu „Aicināts dzīvē” būs lasāma 

martā – gan mājas lapā www.jekabpilsnvo.lv, 

gan E- avīzē. 

NOSLĒDZAS PROJEKTA „AICINĀTS DZĪVĒ” 

PĒCPUSDIENAS PAŠATTĪSTĪBAS SKOLIŅU PIRMAIS CIKLS 

PĻAVIŅU UZŅĒMĒJI NODIBINA BIEDRĪBU 
Aizvadītā gada nogalē Pļaviņās tika 

nodibināta „Pļaviņu uzņēmēju bied-

rība”. 

Šobrīd biedru skaits ir 11 un biedrības darbu 

vadīs valde piecu uzņēmēju sastāvā. Par 

valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts SIA „ECOS” 

vadītājs Mārtiņš Daģis. 

M. Daģis informē, ka biedrībā notiek darbības 

plāna veidošana, jo kā jebkuram 

jaundibinājumam, sākumā notiek iespēju un 

vēlmju saskaņošanas process. Neskatoties uz 

to, ka biedrība ir jauna, jau ir noslēgts 

sadarbības līgums ar Pļaviņu domi, februāra 

pirmajā nedēļā bijusi tikšanās ar LEADER 

programmas reģionālo vadību, bet februāra 

vidū paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens 

pie kolēģiem Gulbenes novadā. 
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PAPLAŠINA IESPĒJU VEICINĀT BĒRNU ATTĪSTĪBU 

PĒC MONTESORI METODES 

Biedrībā bērniem un jauniešiem ar 

īpašām vajadzībām „Cerību sala” ir 

paplašinājusies iespēja attīstīt inte-

lektuālās spējas, domāšanas, rēķinā-

šanas un citas  prasmes pēc Montesori 

metodes – tās pamatus apguvušas 

četras biedrības aktīvistes, informē 

biedrības „Cerību sala” valdes priekš-

sēdētāja Aija Kvēpiņa. 

Biedrībā „Cerību sala” Montesori pedagoģijā 

pielietojamais aprīkojums ir jau kopš 2011. 

gada, kad pēc minētās metodes darbu ar 

bērniem uzsāka viena no deviņām Montesori 

pedagoģijas speciālistēm Latvijā Alla Kara-

kuca. Montesori metodes specifika ir, ka darbs 

ar apmācāmo norit „viens pret vienu” jeb 

pedagogs vienlaicīgi strādā tikai ar vienu 

bērnu.  

„Biedrībā atradām iespēju nosūtīt četrus 

pārstāvjus uz kursiem „Montesori pedagoģijas 

pamati” Jelgavā. Vienai personai tas izmak-

sāja 160 EUR, toties tagad „Cerību salas” 

komandai ir pievienojušās četras speciālistes 

– Inese Gavare, Sigita Racepa, Aiga Kuzmina 

un Alda Vulāne. Viņas ir māmiņas, kuru 

personīgā pieredze saistīta ar bērna audzi-

nāšanu, kuram nepieciešama īpaša uzmanība. 

Jāpiebilst, ka Montesori pedagoģija ir 

pielietojama ne tikai bērniem ar veselības 

traucējumiem, tā ir iespēja palīdzēt bērniem, 

kam neveicas mācībās, piemēram, mate-

mātikā. Šobrīd Montesori istabas noslogojums 

ir blīvs, bet, ja kādai no ģimenēm ir nepie-

ciešamība pēc šī pakalpojuma, mēģināsim rast 

izeju. Droši var zvanīt uz tālruņa numuru: 

29950767 – Aijai,” papildina biedrības 

vadītāja. 

Biedrības vadītāja A. Kvēpiņa uzsver, ka 

aprīkojums ar dažāda veida trenažieriem un 

masāžas ierīcēm kustību traucējumu novēr-

šanai nodrošina ne tikai biedrības vajadzības 

– pēc palīdzības „Cerību salā” var vērsties 

ģimenes gan no tuvējiem, gan no kaimiņu 

reģionu novadiem. 

RĀDA SENU ROKDARBU VEIDU 
Gada pirmo mēnesi – janvāri noslē-

dzot, Jēkabpils ukraiņu biedrība 

„Javir” aicināja uz ukraiņu senā 

rokdarbu veida – tīšanas tehnikā 

gatavotu leļļu meistardarbnīcu. 

Uz meistardarbnīcu bija ieradušies interesenti 

no Jēkabpils baltkrievu biedrības „Spotkaņie”, 

bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām 

biedrības „Cerību salai”, kā arī Jēkabpils 

pensionāru biedrības „Sasaiste”. 

 „Par šādas meistardarbnīcas organizēšanu 

vienojāmies jau pagājušajā gadā. Biedrības 

savā starpā sazinās, uzzina par aktivitātēm un 

ieinteresējas. Un kāpēc gan lai mēs vieni 

skatītos ko interesantu un jaunu – aicinām arī 

citus,” kopsanākšanas vietas izvēli pamato 

biedrības „Sasaiste” vadītāja Biruta Jemeļ-

janova 

Pēc ukraiņu etnogrāfu pētījumu datiem šis 

rokdarbu veids līdz mūsdienām ir saglabājies 

no vairāk nekā septiņu gadu simtu senas 

pagātnes, kad mātes pašas rūpējās par 

rotaļlietām bērniem. „Šis ir sens ukraiņu 

rokdarbu veids, kas gan pašā Ukrainā, gan 

ukraiņu kopienās citviet pasaulē, šobrīd 

atdzimst un piedzīvo popularitātes vilni – tiek 

veidotas tā apmācību grupas, elektroniskās 

mājas lapas un tas tiek plaši atspoguļots 

rokdarbu žurnālos. Tīto leļļu jeb kā ukraiņi to 

sauc – „Ļaļki Motanki” gatavošanas tradīcijas 

iesniedzas gadu simtos senā vēsturē, kad 

adatas vēl bija neapgūts darbarīks. Jāpiebilst, 

ka vēl šobrīd tiek piekopta no tā laika 

saglabājusies tradīcija – jaundzimušo pirmajā 

mēnesī pēc dzimšanas plašākam radu pulkam 

atrādīt tītas lellītes veidolā, kuru topošā 

māmiņa pagatavojusi gaidību laikā,” stāsta 

ukraiņu biedrības valdes locekle Valentīna 

Zarņicka. 

Izmēģinot pašrocīgi, par piemērotu un 

aizraujošu nodarbību veidu bērniem un 

jauniešiem ar invaliditāti, leļļu gatavošanu 

tīšanas tehnikā atzīst biedrības „Cerību sala” 

valdes priekšsēdētāja Aija Kvēpiņa: „Mēs 

noteikti savā biedrībā mēģināsim gatavot 

lelles paši. Bērniem vispār patīk darboties vēl 

jo vairāk tāpēc, ka rezultāts ir panākams 

samērā īsā laikā. Mums jau ir uzkrājusies 

samērā liela dažādos citos veidos gatavotu 

leļļu kolekcija, un, kad tiksim pie lielākām 

telpām, rīkosim to izstādi”. 

Vairāku Jēkabpils biedrību kopā sanākšana 

meistardarbnīcā ir vēl viens apliecinājums 

tam, ka biedrības meklē un atrod aizvien 

jaunus veidus savstarpējai sadarbībai, kas 

savukārt veicina gan jaunu interešu grupu 

veidošanu, gan partneru projektu realizēšanai 

atrašanu. 
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DĀVINA ZEĶES JĒKABPILS NAKTS PATVERSMES 

IEMĪTNIEKIEM 
Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienī-

ba ir sagatavojusi dāvanu Jēkabpils so-

ciālā dienesta nakts patversmes iemīt-

niekiem – 12 pārus pašadītu vilnas 

zeķu. 

Pensionāru apvienības valdes locekle Gaida 

Skurjate informē, ka dāvinājums sagatavots, 

vienojoties ar nakts patversmes vadītāju, un 

attiecīgi uzadīti trīs zeķu pāri sievietēm un – 

deviņi vīriešiem. „Laika gaitā sakrājas daudz 

mazu kamolīšu ar dažādu krāsu dzijām – tos 

arī izadu zeķēs. Bet galvenais iemesls – bez 

darba nevar nosēdēt,” saka G. Skurjate. 

Galvenās zeķu adītājas ir Gaida Skurjate un 

Zenta Vītola. Abas seniores ik gadus pensio-

nāru apvienībā noorganizē pa zeķu adīšanas 

kampaņai – tās dāvinātas gan pansionāta un 

nakts patversmes iemītniekiem, gan Ādažos 

dienējošajiem karavīriem.  

Kā uzsver G. Skurjate, ir izveidojusies pastā-

vīga sadarbība ar Jēkabpils sociālo dienestu, 

un šobrīd top vēl vairāki zeķu komplekti, tai 

skaitā – pavisam miniatūrs zeķu pāris 

zīdainītim. 

TIEKAS ĢIMEŅU PASĀKUMU CIKLĀ  

„TRĪS CETURTDAĻAS” 
Jēkabpils NVO resursu 

centra biedrorganizācija 

biedrība Kristīgai paau-

džu kopībai „Tilts” 14. 

februārī rīkoja otro Ģi-

meņu pasākumu ciklā 

„Trīs ceturtdaļas”, kas 

norisinās projekta “Stip-

ra ģimene – veiksmes at-

slēga nākotnei” ietvaros. 

Kopumā projektā paredzēti 

seši Ģimeņu pasākumi un, par 

cik, februārī iecerētais sakritis 

ar svētā Valentīna jeb 

Mīlestības dienu, tad attiecīgi tikusi 

pieskaņota arī tēma. „Mums ir vairākas svētku 

dienas, ko saistām ar Mīlestību - Ģimenes, 

Mātes, Tēva un Senioru diena, tāpēc Valentīna 

dienai vairāk piedien tā mīlestības izpratne, 

ko saistām ar jūtām, sauktām par iemīlēšanos, 

ar jūtām, kas nāk kā zibens spēriens. Visās 

bērnu un vecāku kopīgajās darbībās – gan 

galda klāšanā, gan papīra siržu darināšanā 

parādījās kas no šī Mīlestības veida, 

piemēram, pašu gatavotie svētku salāti tika 

nosaukti „Mīlestība un neprāts”,” stāsta 

biedrības Kristīgai paaudžu kopībai vadītāja 

Inita Zarkeviča. 

Projekta “Stipra ģimene – veiksmes atslēga 

nākotnei” mērķauditorija ir nepilnās, daudz-

bērnu un ģimenes ar bērnu invalīdu. I. Zar-

keviča uzsver, ka tieši šī sabiedrības daļa ir 

visvairāk pakļauta laika, ko veltīt kopā būša-

nai, trūkumam. Tāpēc 14. februāra tikšanās 57 

tās dalībniekiem no 17 ģimenēm ir liels 

ieguvums. „Vispirmām kārtām, tā ir lieliski 

kopā pavadīta diena, turklāt pašiem radoši 

darbojoties un uzzinot arī ko 

jaunu par Latvijā nesen ienākušo 

tradīciju – Valentīna dienu,” 

papildina I. Zarkeviča.  

Ģimeņu pasākumi ciklā „Trīs ce-

turtdaļas” ik mēnesi norisināsies 

līdz pat jūnijam, jūlijā notiks 

projektā iesaistīto ģimeņu no-

metne. Bet maijā ir iecerēta Ģi-

menes dienai veltītā konference 

”Pastāvēs, kas pārmainīsies”, uz 

kuru tiks aicināts ikviens 

interesents. 

Jāpiebilst, ka nosaukums „Trīs 

ceturtdaļas” ir saistīts ar faktu, ka indivīda 

laimes ¾ sastāda tieši cilvēcīgā laime ģimenē.  

Foto no biedrības Kristīgai paaudžu kopībai 

„Tilts”arhīva  

NOTIKS SESTĀ „ROKDARBU MAĢIJAS SKOLA” 

7. martā 10.00 Jēkabpils Sporta namā – 

Brīvības ielā 2 Latvijas Kaulu, locītavu 

un saistaudu slimnieku biedrības 

(LKLSSB) Jēkabpils nodaļas biedri aici-

na uz ikgadējo tradicionālo „Rokdarbu 

maģijas skolu” – informē LKLSSB Jē-

kabpils nodaļas vadītāja Valija Cīrule. 

„Līdz šim gadam bijām saglabājuši tradīciju 

„Rokdarbu maģijas skolu” rīkot 8. martā 

neatkarīgi no tā, kādā nedēļas dienā šis 

datums iekrīt. Taču šis – sestais norises gads 

būs izņēmums – ņemot vērā, ka tā būs svēt-

diena, esam nolēmuši rokdarbnieku iecienīto 

pasākumu rīkot dienu pirms – tas ir – 7. mar-

tā, sestdienā. Tas darīts, lai arī jaunieši, kas 

studiju  nolūkos svētdienās parasti dodas uz 

citām pilsētām, varētu apmeklēt šo sarīko-

jumu. Tāpat arī daudzi strādājošie svētdienu 

labāk velta atpūtai mājās,” norises dienas 

izvēli pamato V. Cīrule. 

Tāpat kā citus gadus, būs viesi ar jaunu rok-

darbu veidu meistardarbnīcām, un arī paši 

gatavojam pārsteigumu – paraugu kā jaunu 

padarīt novecojušu lielizmēra mājsaim-

niecības priekšmetu. Jaunums būs Jēkabpils 

bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām 

biedrības „Cerību sala” aktīvistu piedalīšanās 

ar netradicionālās modes apģērbu demons-

trējumu. 
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Jēkabpils NVO centrs piedāvā brīvprā-

tīgo vakances biedrībās: 

 

Biedrībā kristīgai paaudžu kopībai 

„Tilts” 

 sabiedrisko attiecību koordinators  

[uzziņas: 29516749 (Inita)] 

 

Bērnu un jauniešu invalīdu biedrībā 

„Cerību sala” 

 muzikālo nodarbību vadītājs – biedrības 

īpašumā ir dažādi mūzikas instrumenti,  

 rokdarbu nodarbību vadītājs, 

 fizioterapeits – biedrības īpašumā ir 

plašs nepieciešamā inventāra klāsts 

[uzziņas: 29950767 (Aija)] 

 

Jēkabpils invalīdu biedrībā 

 palīgs grāmatvedības jautājumos 

[uzziņas: 20263886 (Olga)] 

 

Pensionāru apvienībā „Sasaiste” 

 projektu vadītāja palīgs 

 grāmatvedis/ lietvedis 

 saimniecības pārzinis 

 datorapmācību vadītājs 

[uzziņas: 29213698 (Biruta)] 

 

Par jaunākajām Brīvprātīgā darba iespējām 

Jēkabpilī uzziniet pa tālruni 28753332 

(Lāsma) vai rakstot – bdjekabpils@inbox.lv  

 

Projekts "VIDUSDAUGAVAS REĢIONA NVO 

DARBĪBAS ATBALSTS" Nr.2012.EEZ/DAP/

MAC/159/1/Z/024/2015 Projektu finansiāli 

atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

RAINIS  UN XXI GADSIMTA MĀKSLINIEKI – 

NOTIKUSI „SATIKŠANĀS SABIEDRĪBĀ” 
Jēkabpils novada biedrība 

„Sēļu pūrs” ir noorgani-

zējusi unikālu „Satikšanos 

sabiedrībā”. Tā ir biedrības 

izdotā Raiņa dzejoļu grā-

mata ar mūsdienu māk-

slinieku ilustrācijām un 

28. martā tā piedzīvos 

atvēršanas svētkus Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā. 

Grāmata ir veltīta Raiņa 150 

gadu jubilejai un, kā pastāstīja 

biedrības „Sēļu pūrs” dalībniece Daina 

Alužāne, tās prezentācija notiks Nacionālās 

bibliotēkas Ģimenes dienas ietvaros. Grāmata, 

kurā ietverti 33 dižā dzejdara 

un tikpat daudz mākslinieku 

darbu, jau ir pieejama gan 

Jēkabpils Pilsētas, gan Jēkab-

pils Galvenās, kā arī novadu 

bibliotēku lasītājiem. 

Grāmata tapusi pateicoties 

biedrības „Sēļu pūrs” projek-

tam „Raiņa Saules zeme”, kurš 

guva atbalstu Zemgales Kul-

tūras programmas iniciatīvu 

konkursā. Projekta aktivitātē – 

Starptautiskajā mākslinieku plenērā Zasā, 

2013. gadā tika radītas ilustrācijas Raiņa 

dzejoļiem. Grāmatas sagatavošanas un 

izdošanas darbi notika pagājušajā gadā.  

Izdevumā „Satikšanās sabiedrībā” līdzās 

profesionālu latviešu un lietuviešu 

mākslinieku darbiem iekļauti arī bērnu – 

ilustratoru konkursa uzvarētāju zīmējumi. 

Gundega Muzikante, Margarita Katkeviča, 

Reda Uogintiene, Inga Miezīte, Ieva 

Jaundāldere, Daina Eglīte, Sandra – Sabīne 

Jaundāldere, Anda Svarāne, Roberts Rāviņš, 

Ignas Uogints, Eugēnijs Raugs, Arūns 

Augutis, Arūns Uogints, Sandris Jaudzems, 

Tīna Meļņika un RAINIS – ir notikusi patiesa 

un skaista „Satikšanās sabiedrībā”.  

PROJEKTU REALIZĒTĀJI PIEDALĀS 

IZVĒRTĒŠANAS KONFERENCĒ VALMIERĀ 
Biruta Jemeļjanova,  

konferences dalībniece,  

pensionāru apvienības „Sasaiste” vadītāja 

Nevalstisko organizāciju līdzdalības 

iespējas turpināsies arī šogad – ar tādu 

labu ziņu 13.februārī no izvērtēšanas 

konferences Valmierā par 2014.gada 

projektu realizēšanu mājup atgriezās 

Jēkabpils biedrību dalībnieki, kuri ar 

saviem projektiem  bija sekmīgi star-

tējuši Kultūras ministrijas administrē-

tajā NVO atbalsta programmā.  

”Nevalstiskās organizācijas ir lielisks instru-

ments demokrātijas stiprināšanai un līdz-

dalības veicināšanai. NVO īstenotie projekti 

parāda, ka ir svarīgi dot iespēju pašiem lemt 

par nepieciešamajām aktivitātēm,” vērtējot  

pilotprojekta  rezultātus secināja Kultūras  mi-

nistrijas Sabiedrības integrācijas departa-

menta direktore Solvita Vēvere, kas ir šīs 

programmas kuratore. 

Viennozīmīgi par labu šo programmu atzina 

visi konferences dalībnieki no četriem Latvijas 

reģioniem un Rīgas, debatējot trijās darba 

grupu sanāksmēs. Bija lietderīgi un intere-

santi dzirdēt gūto pieredzi un ieguvumus, kā 

arī kopā tos izvērtēt. Darba procesā radās jau-

nas idejas un ieteikumi, ko programmas ad-

ministrētāji solīja ņemt vērā, organizējot 

2015.gada projektu konkursu. 

Vidusdaugavas reģionā ar Kultūras ministrijas 

atbalstu pērn tika realizēti trīs projekti – bied-

rībās Jēkabpils NVO resursu centrs, pensio-

nāru apvienībā „Sasaiste” un Pļaviņu novada 

jauniešu biedrībā „Centrs”. Projektu pieteiku-

mus varēja iesniegt vienā no diviem noteik-

tajiem virzieniem – pilsoniskās sabiedrības 

stiprināšana vai mazākumtautību biedrību 

atbalstam.  

Konferences noslēgumā notika paneļdiskusija, 

kurā dažādu Latvijas sektoru un nozaru 

pārstāvji, studenti un NVO pārstāvji diskutēja 

par pilsoniskās sabiedrības attīstības 

tendencēm un perspektīvu. 

Par šīgada Kultūras ministrijas atbalstīto 

projektu konkursa nevalstiskajām organizā-

cijām izsludināšanu tiks ziņots tuvāk norises 

laikam. 

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA SLUDINĀJUMI 

mailto:bdjekabpils@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 Sandra Mikanovska, vidusdaugavas.nvo.avize@gmail.com, t: 28878081 

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

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

@JekabpilsNVO 

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

Izsludināts projektu konkurss 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 

NVO programmas ietvaros 

Ziemeļu Ministru 

padome ir izsludi-

nājusi projektu kon-

kursu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 

NVO programmas ietvaros. 

Projektus konkursā var iesniegt līdz 2015. ga-

da 15. martam. Plašāka informācija par finan-

sējuma nosacījumiem un pieteikšanās kārtību 

pieejama Ziemeļu Ministru padomes birojā 

Latvijā mājaslapā http://www.norden.lv. 

Rīgā notiks NVO Forums – 

RĪGA 2015 

Lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību 

nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa 

lēmumu pieņemšanā, 2015. gada 2.-3.martā 

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar 

Eiropas Kustību Latvijā organizē plašu NVO 

sektora, politikas veidotāju un lēmumu pieņē-

mēju, viedokļu līderu un ekspertu forumu, 

kurā piedalīsies dalībnieki un runātāji no 

Latvijas, Eiropas Savienības un Eiropas Eko-

nomiskās zonas valstīm. 

Vairāk http://www.sif.gov.lv. 

Sabiedrības integrācijas fonds 

izsludina projektu konkursu  

Sabiedrības integrācijas fonds 

izsludina atklātu projektu 

k o n k u r s u  p r o g r a m m a s 

„Ārpusskolas pasākumu programma. 

Vasaras nometnes Latvijas un diaspo-

ras bērniem" ietvaros. 

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 

11.marts.  

Kopējais 2015.gadā programmas ietvaros 

pieejamais finansējums ir 133 038 EUR no 

Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 

valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. 

Informācija un iesniegšanai nepieciešamo 

dokumentu veidlapas pieejamas 

www.sif.gov.lv. 

Turpinās iespēju programma 

"Nāc un dari! Tu vari!" 

Joprojām turpinās pieteikumu pie-

ņemšana „Teterevu fonda” programmā 

„Nāc un dari! Tu vari!” 

2015. gadā programma 

"Nāc un dari! Tu vari!" 

noslēdzas. Tādēļ fonds 

šogad pieņem projektu 

pieteikumus jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 

30.10.2015. Šogad iesniegto projektu akti-

vitātes var sākt ne agrāk par 01.04.2015., un 

visas aktivitātes jāpabeidz vēlākais līdz 

30.09.2016.  

Plašāka informācija: http://teterevufonds.lv/

projekti/kopienu_projekti 

AKTUĀLI MARTĀ 
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