
Iznācis jūlija “Vidusdaugavas e-avīzes” nu-

murs, kas šogad ir arī “biezākais” jeb apjomī-

gākais un lasītājus informē un priecē ar dažā-

dām ziņām 16 lappusēs.  

Ziņu bagātīgais birums nozīmē, ka šis laiks ir 

bijis aktīvs un darbīgs Vidusdaugavas reģiona 

NVO dzīvē. Kā Rainis ir teicis – “Gūt var ņe-

mot, gūt var dodot, Dodot gūtais neatņe-

mams”. Šie vārdi pilnā mērā attiecināmi arī uz 

NVO sektoru. 

E-avīzē kā allaž stāstām par brīvprātīgo darba 

aktualitātēm un aktivitātēm. Numura centrālā 

un plašākā tēma ir saruna ar uzņēmējiem, kas 

iesaistījušies labdarības akcijā par kapelas 

būvniecību Jēkabpils slimnīcā.  

Šajā numurā atradīsiet arī informāciju par 

NVO un Jēkabpils pilsētas pašvaldības attie-

cībām, kā arī par iespējām iesaistīties projektu 

konkursos.  

Lai “Vidusdaugavas e-avīze” arī turpmāk būtu 

ziņām bagāta, gaidām arī no jums informāciju 

par notikumiem jūsu organizācijās, tā piedzī-

vojot, ka piepildās jau minētie Raiņa vārdi 

mūsu dzīvē. 

Sandra Mikanovska, 

E-Avīzes redaktore  

2015. gada jūlijs 
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VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 

Jūlija numurā: 

Kur var pieteikties 

brīvprātīgā darbam Zviedrijā? 

Kuri Jēkabpils uzņēmēji 

atbalsta kapelas izveidošanu? 

NVO un pašvaldība: 

Katrs par sevi vai kopā? 

Konsultē projektu 

sagatavošanas jautājumos 

Vai Tu zini, kas ir  

faktus fiksējošie dokumenti? 

2. 
lpp. 

5. 
lpp. 

7. 
lpp. 

16. 
lpp. 

IZNĀCIS ŠOGAD 
“BIEZĀKAIS” E-AVĪZES 
NUMURS 

Biedrība Jēkabpils NVO resursu centrs 

no 2015.gada 1.oktobra uz gadu ĪRĒ labiekārtotu  

dzīvojamo platību Jēkabpilī: 

 ar 2-3 izolētām istabām un interneta pieslēgumu  

divu Eiropas brīvprātīgā darba jauniešu izmitināšanai ar iespēju deklarēties adresē.  

Detalizēta informācija pa tālr.29449622 vai 652 20097 (darba laikā). 

Pieteikties līdz 3.augustam. 

Jūniju noslēdzot, Jēkabpils NVO, 

pilsētas pašvaldības iestāžu, masu 

mediju pārstāvji, kā arī uzņēmēji tikās 

biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” rīkotajā apaļā galda diskusijā 

“Iesaistīšanās NVO: leģendas, mīti un 

patiesība”.  

Attieksme pret nevalstiskajām organizācijām 

faktiski ir indikators, kas parāda cilvēku 

gatavību iesaistīties un līdzdarboties dažādos 

sabiedrības procesos, uzlabot savu un 

līdzcilvēku dzīves kvalitāti. Biedrības 

„Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes 

priekšsēdētājas Agitas Pleiko vadītajā 

diskusijā katrs no klātesošajiem vispirms 

dalījās pieredzē par to, ar kādiem viedokļiem 

un attieksmi pret nevalstiskajām organizā-

cijām un tajās strādājošajiem sastapušies 

sabiedrībā, kā arī kodolīgi raksturoja savu 

skatījumu, atbildot uz jautājumu „Kas ir 

NVO?”.  

Diskusijas dalībnieku teiktais liecināja, ka 

tas, ko cilvēks domā par NVO pirms iesaistās 

kādā biedrībā vai kādā no biedrību 

aktivitātēm un pēc, ir divas atšķirīgas lietas. 

Šāds secinājums radās pie izteikuma, ka 

iespaids  „NVO ir tikai liekēži, kas prasa un 

tērē naudu” mainījies, kad pamanīti biedrību 

labie darbi. Tāpat ir arī ar aizspriedumu, ka 

tie, kas darbojas NVO ir dīvaiņi jeb „gaisā 

pasistie” – strādā bez samaksas un savas 

idejas realizācijai ziedo visu brīvo laiku.  

Lasīt tālāk 

DAŽĀDU DARBĪBAS JOMU 

PĀRSTĀVJI TIEKAS DISKUSIJĀ 

“IESAISTĪŠANĀS NVO: LEĢENDAS, 

MĪTI UN PATIESĪBA” 3. 
lpp. 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=5230


JAU ŠORUDEN JĒKABPILĪ  

IERADĪSIES EIROPAS BRĪVPRĀTĪGIE 
Lāsma Zēberga,  

Jēkabpils NVO resursu centra 

brīvprātīgā darba koordinatore 

Biedrība Jēkabpils NVO re-

sursu centrs ir saņēmis 

prieka vēsti, ka šā gada 

pavasarī Jaunatnes starptautisko prog-

rammu aģentūrā iesniegtais projekts ir 

apstiprināts. Projekts „Volunteers 

change Jēkabpils” (Brīvprātīgie maina 

Jēkabpili) paredz, ka šoruden – oktobrī 

– Jēkabpilī uz vienu gadu ieradīsies divi 

brīvprātīgie. Viņu uzturēšanās un brīv-

prātīgā darba aktivitāšu īstenošana tiks 

segta no Erasmus+ projekta finan-

sējuma. 

Projekta pamatmērķis ir sekmēt starptau-

tiskās vides ienākšanu un attīstību Jēkabpils 

pilsētā un Vidusdaugavas reģionā, tā neval-

stiskajās organizācijās caur dažādu līmeņu 

jaunatnes politikas un aktīva 

dzīvesveida prizmu, reizē ar 

neformālo mācīšanos veicinot 

brīvprātīgo jauniešu personības 

izaugsmi, prasmju atklāšanu un 

attīstību. 

Viena brīvprātīgā ieradīsies no Armēnijas. 

Paredzēts, ka jauniete dosies uz skolām 

Jēkabpilī un Vidusdaugavas reģionā, lai tiktos 

ar vidusskolēniem un informētu par Eiropas 

brīvprātīgo darbu (EBD), kā arī mudinās 

jauniešu iesaistīties „Vidusdaugvas reģiona 

jauniešu diskusiju klubā”. Šis diskusiju klubs 

ir plānots kā jauna aktivitāte biedrībā, kura 

izveide notiks sadarbībā ar Eiropas 

brīvprātīgo jaunieti. 

Otrs brīvprātīgais ieradīsies no Rumānijas. Šis 

jaunietis mudinās ar sociālo tīklu un preses 

palīdzību jēkabpiliešus pievērsties aktīvam 

dzīvesveidam, parādot sportisko aktivitāšu 

iespējas pilsētvidē ne tikai sporta zālēs un 

klubos. Arī pilsētvidi var pārvērst par sporta 

laukumu, kur iespējams īstenot fiziskas 

aktivitātes, tikai jāprot saskatīt. 

EBD jauniešu ierašanās pilsētā biedrībai būs 

jauna pieredze. Vēlamies sniegt piemēru arī 

citām Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajām 

organizācijām uzdrošināties uzņemt EBD 

jauniešus pie sevis. Savukārt Jēkabpils 

jauniešiem – izprast un pieņemt iespēju 

pašiem doties EBD. 

Pašlaik biedrība Jēkabpils NVO resursu centrs 

meklē abiem jauniešiem izmitināšanas 

iespējas pilsētā uz vienu gadu, sākot no 

1.oktobra – labiekārtotu un mēbelētu dzīvokli 

ar izolētām 2-3 istabām un ar interneta 

pieslēgumu. Sīkāka informācija, rakstot e-

pastu nvoresursi@inbox.lv vai zvanot 652 

20097 vai 29449622 darba dienās līdz 

plkst.17.00. 

2 

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 

PIESAKIES EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAJAM DARBAM 

ZVIEDRIJĀ 

Åmål pašvaldība Zviedrijā vēlas uzņemt 

jauniešus Eiropas brīvprātīgā darba 

(EBD) īstenošanai sociālā darba jomā.  

Iespējamie uzdevumi un iespējas: 

• palīdzēt bērnudārzu un skolas bērnu 

aktivitāšu īstenošanā; 

• iesaistīties organizācijas „Sarkanais krusts” 

aktivitātēs; 

• organizēt mūzikas un BINGO kafejnīcas; 

• piedalīties starptautiskās apmācībās; 

• strādāt ar jauniešiem; 

• apciemot vecos ļaudis pansionātos, 

iesaistīties senioru pastaigu grupās u.c. 

EBD ilgums 1 gads: 1.03.2016. –  28.02.2017.  

Pieteikšanās līdz 12.augustam. 

Åmål pašvaldībai ir sadarbība ar vairāk kā 60 

dažādu profilu organizācijām, kuru aktivitātēs 

varēsiet iesaistīties. 

Informāciju par uzņemošo organizāciju 

atradīsi: https://www.facebook.com/

samverket.amal 

Ja uzrunā šī iespēja doties EBD un interesē 

papildus informācija, sazinies ar Jēkabpils 

NVO resursu centra brīvprātīgā darba 

koordinatori. 

 

Lāsma Zēberga, 

Jēkabpils NVO resursu centra 

Brīvprātīgā darba koordinatore 

28753332 

AICINA BRĪVPRĀTĪGOS IESAISTĪTIES VELO – ORIENTĒŠANĀS 

PASĀKUMA ORGANIZĒŠANĀ 

Biedrības “Vides iniciatīvu centrs” 2015.gada 29.augustā 

organizē velo- orientēšanās pasākumu „Videsvelo 

Mežaparkā. Videi draudzīgs: pievienojies!” un aicina 

pasākuma organizēšanā iesaistīties četrus brīvprātīgos 

palīgus, vēlams – ar interesi par riteņbraukšanu kā videi 

draudzīgu dzīvesveidu.  

 Pieteikšanās: Sintija Klūga – 28838679 

sintija_kluga@inbox.lv  

mailto:nvoresursi@inbox.lv
https://www.facebook.com/samverket.amal
https://www.facebook.com/samverket.amal
mailto:sintija_kluga@inbox.lv
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Biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” rīkotajā labdarības akcijā „Pa-

sniedz roku atbalstam! Kopā izveido-

sim Jēkabpils slimnīcas kapelu un ka-

pelāna praksi!” šogad tiek izmantots 

īpašs ziedošanas veids. Piedāvājot iegā-

dāties atsevišķas preces, vairāki Jēkab-

pils uzņēmēji no katras pārdotās preces 

noteiktu naudas summu ziedo labdarī-

bas akcijas mērķim. Šādi labdarības ak-

ciju atbalsta SIA "DRUKO BALTIJA", 

SIA „MARGRET” un SIA „SENCIS”. 

Kā pastāstīja Jēkabpils NVO resursu centra 

labdarības akcijas koordinatore Ligita Upīte, 

iepriekšējā darba pieredze devusi iespēju 

izvērtēt uzņēmējdarbības vidi Jēkabpilī un 

izvēle, kurus no uzņēmējiem uzrunāt nav 

bijusi nejauša. Tomēr šādā veidā iesaistīties 

ziedošanas akcijā piekrituši ne visi uzrunātie. 

„Saprotams, ka Latvijas, tai skaitā arī Jēkab-

pils iedzīvotāju pirktspēja nav līmenī, kādu 

vēlētos gan paši pircēji, gan arī ražotāji un 

tirgotāji. Ja arī izdodas gūt peļņu, tas panākts 

sūri un grūti strādājot, tāpēc biedrības „Jē-

kabpils NVO resursu centrs” vārdā saku lielu 

jo lielu „PALDIES!” uzņēmējiem, kas teica 

savu „JĀ!” līdzdalībai labdarības akcijā,” saka 

L. Upīte. 

Piedāvājam ieskatu minēto uzņēmumu va-

dītāju viedokļos par labdarības akciju, un, par 

cik šie uzņēmumi ir plaša patēriņa preču 

ražotāji un tirgotāji – arī nelielu piedāvāto 

preču un pakalpojumu apskatu. 

SIA „DRUKO BALTIJA” 

izmanto radošas 

sadarbības politiku 

Viens no uzņēmē-

jiem, kas piekrita 

ziedot Jēkabpils 

slimnīcas kapelas un kapelāna prakses 

izveidei, novirzot noteiktu summu no 

pārdotās preces, ir SIA „DRUKO BAL-

TIJA” vadītājs Nauris Vaiders – no kat-

ra uzņēmumā pasūtītā krekliņa ar ap-

druku labdarības mērķim tiks ziedoti 

0,50 EUR. 

Stāstot par iemesliem, kas pamudinājuši pie-

krist dalībai labdarības akcijā N.Vaiders bilst, 

ka pateicoties labam draugam, kurš ir kape-

lāns Latvijas Nacionālo bruņoto spēku bāzē 

Ādažos un pavadījis karavīrus arī starptautis-

kajās operācijās Afganistānā, ir labi informēts, 

ar ko nodarbojas šī amata pārstāvji. „Domāju, 

ka tāpat kā armijā, ne mazākā mērā kapelāns 

ir vajadzīgs slimnīcā un arī vieta, kur netrau-

cēti ļauties lūgšanai balsī vai domās, sarunai 

ar cilvēku, kurš zina, kā mierināt un ko teikt 

neziņas un sāpju pārņemtam pacientam, jo 

mēdz būt tā, ka dvēseliskās sāpes moka vairāk 

nekā fiziskās, un ar garīga atbalsta palīdzību 

pacienti arī ātrāk atveseļojas. Ciešanas, ko ra-

da saslimšanas, mēdz izsaukt dusmu lēkmes, 

šādos gadījumos kapelāns var būt arī par 

starpnieku starp medicīnas personālu un pa-

cientu. Doma par kapelas izveidi, manuprāt, ir 

ļoti piemērota labdarībai, tāpēc uzskatīju par 

pienākumu piedalīties akcijā,” saka uzņēmējs. 

Jautāts par pircēju attieksmi, kad tie tiek in-

formēti par to, ka viņu pirkums ieskaita 

kapelas izveides ziedojumu kontā 0,50 EUR, 

N.Vaiders atbild, ka īpaša interese nav 

novērota – varbūt mājās, kad apskata akcijas 

uzlīmi, rodas kādi jautājumi, bet pie preces 

saņemšanas tie nav tikuši uzdoti.  

Uzņēmuma „DRUKO BALTIJA” darbības 

modelis seko vadmotīvam – mēs konsultējam, 

kopā ar klientu radām, mēs īstenojam. Radoša 

sadarbība ar klientu – tāda ir uzņēmuma po-

litika. „Apdrukājam gan uz vietas – uzņēmu-

mā – izvēlētus kreklus, gan klienta līdzpa-

ņemtus apģērbus un aksesuārus, piemēram, 

kaklasaites. Ja klientam nav konkrētas vēl-

mes, palīdzam izvēlēties. Vēlmes ir dažādas – 

kāds vēlas tikai logo uzdruku, kādam nepie-

ciešams papildināt kreklu ar kādu nerātnu 

tekstu, kādam līdzi ir fotogrāfija, kuras uz-

druka uz krekla to padarīs par ekskluzīvu dā-

vanu. Nupat kāda omīte vēlējusies mazmeitai 

uzdāvināt krekliņu ar pašas mazmeitas fo-

togrāfiju no žurnāla – pasūtījums ir gatavs un 

šķiet, ka tas būs pārsteigums, kas radīs prieku 

gan dāvinātājai, gan dāvanas saņēmējai. Uz-

ņēmumā var pasūtīt krūzes ar paša izvēlētu 

apdruku, pildspalvas, atslēgu piekariņus, 

māju numurzīmes atbilstoši pašvaldības 

noteikumos paredzētajiem izmēriem, kā arī 

cita veida ēku ārpusē un iekštelpās izvieto-

jamās informatīvās plāksnes. Uzņēmuma pa-

kalpojumu skaitā ir dažāda izmēra papīra 

izstrādājumu laminēšana, kā arī lielformāta 

plakātu drukāšana,” stāsta N. Vaiders.  

Uzņēmums un tā birojs atrodas Jāņa Akurā-

tera ielā 1, Jēkabpilī. Paturiet prātā šo adresi! 

Pasūtiet sev vai draugiem īpašas dāvanas – 

apdrukātus kreklus ar pašu izvēlētu tekstu vai 

foto un būsiet divkārši gandarīti – kļūsiet par 

labdarības akcijas „Pasniedz roku atbalstam! 

Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas kapelu 

un kapelāna praksi!” atbalstītājiem un stilīgi 

apdrukāta krekla īpašniekiem! 

SIA „Margret” ražojumi 

apmierina gardēžu vēlmes 

un ļauj iesaistīties 

labdarības akcijā 

„Ideja par kapelas 

un kapelāna prak-

ses vietas izveidi 

Jēkabpils slimnīcā 

viennozīmīgi ir at-

balstāma. Apsvei-

cami, ka šāda iniciatīva jau ir uzsākta. 

Katrs no mums var nonākt situācijā, 

kad ilgs laiks jāpavada medicīnas 

iestādē bez iespējas to kaut vai īslaicīgi 

atstāt. Saņemt morālo, garīgo un tīri 

cilvēcīgo atbalstu tad ir jo īpaši svarīgi. 

Aprunājos ar kolēģiem un visi bijām 

vienisprātis – jāpiedalās,” saka SIA 

„Margret” vadītājs Gatis Teicāns. 

SIA „Margret” labdarības akcijā piedalās, zie-

dojot 0,20 EUR no katra veikalā – kafejnīcā 

„Gaļas nams” iegādātā šašliku iepakojuma un 

atsevišķu veidu tortēm. Pircējus par to, ka viņi 

nopērkot produktu, iesaistās labdarības ak-

cijā, informē zaļas krāsas uzlīme. Produktu iz-

vēli, kurus piedāvāt akcijai, noteicis uzstā-

dījums – jāizvēlas „ejošākie” – tātad jāizman-

to šābrīža aktualitāte, kad notiek sarīkojumi 

brīvā dabā, ģimenes brīvdienās rīko piknikus 

un izbrauc uz laukiem. Šādos gadījumos visla-

UZŅĒMĒJI ATBALSTA BIEDRĪBAS „JĒKABPILS NVO 

RESURSU CENTRS” RĪKOTO LABDARĪBAS AKCIJU 
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bākais un piepūli mazāk prasošais pusdienu 

risinājums ir uz grila vai ugunskurā cepti gaļas 

izstrādājumi – sulīgi, pēc īpašas receptes gata-

votā marinādē briedināti šašliki. Kūkas – tās 

vienmēr rada svētku atmosfēru – lai vai kur 

būtu klāts mielasta galds. Jāpiebilst, ka grez-

nās tortes ir „Gaļas nama” kulinārijas meis-

taru tepat uz vietas veidotas – arī dekoratīvie 

elementi – rozītes, lapiņu vītnes un citi 

rotājumi ir roku darbs  

„Esam sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums un 

pēdējā laikā viesu nami ir iecienījuši saņemt 

jau galda servēšanai sagatavotus ēdienus. 

Klājam galdus dažādu sarīkojumu – banketu, 

semināru un konferenču dalībniekiem. 

Tūrisma sezonā bieži vien tiek pasūtīta grupu 

ēdināšana, piemēram, brokastis 7.00 no rīta 

caurbraucošai tūristu grupai – ja autobusā ir 

40 – 45 cilvēki, viņi visi jāpaēdina vienlaicīgi. 

Faktiski Jēkabpilī nav telpu, kur vienlaikus 

pabrokastot tik lielam cilvēku skaitam. Ja ir 

pasūtījums, nodrošinām tradicionālo latviešu 

ēdienu galdu, nogādājot ēdienus pasākuma 

vietā, piemēram, Sēļu sētā,” par uzņēmuma 

piedāvājumu stāsta G. Teicāns.  

Par jaunumiem SIA „Margret” piedāvājumā 

var  uzzināt e lek troniskajā vi etnē 

www.jekabpilsgalasnams.lv/konditoreja, bet 

vislabāk pašiem apmeklēt veikalu – kafejnīcu 

„Gaļas nams” Viestura ielā 35, Jēkabpilī un 

pārliecināties, ka tur iegādātie izstrādājumi ir 

ne tikai vizuāli bezgala kārdinoši, bet arī 

garšas ziņā spēj  apmierināt pat 

visizsmalcinātāko gardēžu vēlmes. 

SIA „Sencis” par vienu no 

lielākajām vērtībām 

uzskata darbiniekus 

Savu piekrišanu 

dalībai labdarības 

akcijā „Pasniedz 

roku atbalstam! 

Kopā izveidosim 

Jēkabpils slimnīcas kapelu un kapelāna 

praksi!” ir akceptējis arī mīksto mēbeļu 

ražotājs – SIA „Sencis”, kurš pamatdar-

bību veic Līvānos, bet viens no tā pro-

dukciju piedāvājošajiem veikaliem 

atrodas Nameja ielā 7, Jēkabpilī. Iegā-

dājoties kādu no akcijā piedāvātajiem 

dīvāniem, pircējs „dod zaļo gaismu” 5,– 

EUR ieskaitīšanai labdarības akcijas 

ziedojumu kontā.  

Kā liecina uzņēmuma mājas lapā 

old.sencis.lv/lv/o-kompanii publicētā infor-

mācija, SIA „Sencis” viena no lielākajām vēr-

tībām ir darbinieki, kas sasaucas ar jebkuras 

labdarības akcijas vārdos nenosaukto mērķi – 

darīt (kaut ko) cilvēka/ku labā. „Pirmām 

kārtām piesaistīja ideja. Turklāt ieguvēji būs 

abas puses – uzņēmuma vārds tiks saistīts ar 

labiem darbiem un sajūta, ka esi kādam 

palīdzējis (šajā gadījumā nākotnē), rada 

gandarījumu – tas palīdz arī ikdienā,” stāsta 

uzņēmuma vadītājs Ēriks Salcevičs. 

„Arī produkcijas ražošanā pieturamies pie sen 

pārbaudītām kvalitātēm – maksimāli 

izmantojam dabīgo koku, un atturoties no 

tādu materiālu izmantošanas, kuri satur 

ķīmiskas saistvielas, piemēram, skaidu plati. 

Mūsu mēbeļu tirdzniecības vietā var apskatīt 

un izvēlēties tīkamāko modeli un gaumei 

atbilstošāko tapsējuma audumu. Pasūtot var 

mainīt izmērus, jo neesam sērijveida produkta 

ražotājs. Ērtus dīvānus vajag arī gara auguma 

cilvēkiem. Diemžēl Latvijas tirgū nespējam 

realizēt tik, cik spējam saražot. Noiets ir 

sameklēts arī ārpus valsts robežām – 

sadarbojamies ar partneriem Zviedrijā un 

Somijā, pateicoties kuriem ir bijuši pasūtījumi 

kruīza kuģu apmēbelēšanai. Partneri ir 

prasīgi, bet līdz šim SIA „Sencis” ir spējis 

nodrošināt nepieciešamo kvalitātes līmeni. 

Mēs lepojamies ar to, ka mūsu darbinieki ir 

prasmīgi un pieredzējuši sava amata meistari. 

Bet uzņēmumam jāsaudzē savi cilvēki, ko arī 

cenšamies darīt,” papildina Ē. Salcevičs.  

Tāpēc, iegādājoties, dīvānu SIA „Sencis” tirdz-

niecības vietā Nameja ielā 7, jūs bez bažām 

strauju kustību laikā salauzt mēbeli, varēsiet 

ļauties miega baudīšanai, jo zināsiet, ka to 

darinājis meistars, kuram patīk savs darbs. 

Maksājumus labdarības akcijas „Pasniedz roku 

atbalstam! Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas 

kapelu un kapelāna praksi!” joprojām var veikt 

Ziedojumu kontā:  

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”,  

kā arī ziedojumu kastītēs ar īpašo uzlīmi: 

•Jēkabpils NVO resursu centra birojā, Brīvības 

ielā 45, 2. Stāvā; 

•Jēkabpils reģionālās slimnīcas foajē (pie 

kasēm); 

•A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā, Brīvības 

ielā 198; 

•Jēkabpils Sv. Miķeļa baznīcā, Brīvības ielā 125; 

•Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu 

baznīcā, Jēkabpilī, Kalna ielā 33; 

•Jēkabpils Sv. Gara pareizticīgo baznīcā, 

Brīvības ielā 200. 

http://www.jekabpilsgalasnams.lv/konditoreja
old.sencis.lv/lv/o-kompanii


Agita Pleiko,  

projekta koordinators sadarbībai ar Jēkabpils 

pašvaldību 

Jūlijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā sēžu dienas-

kārtībā neierasti daudz ar pilsētas nevalstiskajām 

organizācijām saistīti jautājumi – tieši un netieši. 

Tas nozīmē: jautājums it kā ne par NVO, bet dis-

kusijas noved pie tēmas.  

Vai pozitīvas pārmaiņas? Jā un nē, jo nekas šai dzīvē 

nav tikai balts vai melns. Pozitīvi, ka NVO ir stabils 

pašvaldības dienaskārtības klātesamības efekts. To 

panākusi arī pastāvīgā NVO pārstāvja klātbūtne sē-

dēs. Tātad – esam akceptēti kā dzīves sastāvdaļa Jē-

kabpilī, ir sāktas saskatīt iespējas, ko NVO spēj dot 

savai pilsētai. Negatīvi, jo joprojām netiek saskatīta 

PILNA perspektīva pašvaldības un NVO sadarbības 

pienesumam. Mans kā eksperta viedoklis – šim 

iemesls ir vēl pārāk nelielā un nedrošā pozitīvā sa-

darbības pieredze.  

Ilustrēšu ar piemēriem. Pozitīvi, ka sadarbība notiek 

veidos, kādi līdz šim nebija pierasti. Piemēram, NVO 

piedalīšanās pilsētas organizētos pasākumos, kā Jau-

niešu diena, nupat arī piedāvājums organizēt rado-

šās darbnīcas pilsētas svētkos 8.augustā Vecpilsētas 

laukumā pie Tautas nama. Šeit izdodas pozitīva sa-

darbība ar jaunatnes lietu eksperti L.Skļarsku, Jau-

niešu domi, Kultūras pārvaldes vadītāju I.Ūbeli, ar 

pārvaldes darbiniekiem. Negatīvi, ja uz ierosinājumu 

sadarboties ziedojumu piesaistē Ukrainas karā cietu-

šajiem deputāte K.Ozola norāda, ka nekas nav trau-

cējis biedrībām pašām šādus ziedojumus vākt. NVO 

un pašvaldības Sadarbības padomes lēmums par 

kopsadarbības veidošanu un akcijas atbalstu no NVO 

puses pēc tam, kad pašvaldība būs tikusi skaidrībā, 

kādā veidā iespējams atbalstīt Ukrainas krīzē cietu-

šos, ar vienu šādu teikumu tiek noslaucīts pagaldē.  

Var teikt, ka tas – viena deputāta viedoklis. Tomēr, 

ja šāds un līdzīgs tas tiek pārējo regulāri klusējot uz-

klausīts, labi uzsākta sadarbība ierūsē. Tāpēc jo īpaši 

svarīgs ir pārējo Sociālo jautājumu komitejā pārstā-

vēto deputātu publiski paustais citāds redzējums – 

pilsētā atbalstāmas ir dažādu darbības virzienu NVO 

kā iedzīvotāju grupu aktivitātes. Tas ir garants, ka 

sabiedrības aktivitāte pieaugs, vēloties padarīt dzīvi 

mūsu pilsētā krāsaināku. Tieši uz šo izpratni savā 

darbībā cenšas balstīties vienīgā Jēkabpilī strādājošā 

biedrību apvienība „Jēkabpils NVO resursu centrs”.  

Svarīgākie lēmumi, kas jūlijā tika pieņemti 

domē un kas varētu interesēt NVO: 

 Jēkabpils politiski represēto personu dalības 

maksai Latvijas Politiski represēto personu sa-

lidojumā 22.08.2015 Ikšķilē piešķirti 70 EUR; 

 transporta izdevumu apmaksai Jēkabpils vete-

rānu un sabiedrisko organizāciju pārstāvju 

braucienam uz Draudzības Kurgānu 

05.07.2015. piešķirti 422 EUR; 

 grozot 24.10.2013.saistošos noteikumus Nr.51, 

vairota videi degradējošo ēku īpašnieku un fak-

tisko valdītāju, daudzdzīvoklu māju pār-

valdnieku pienākumi un atbildība; 

 lēma slēgt līgumu ar nodibinājumu „Vides risi-

nājumu institūts” par zivsaimnieciskās apsaim-

niekošanas stratēģijas izstrādi Daugavas upes 

posmam, kurš atrodas Jēkabpils pilsētas 

teritorijas robežās, garantējot finansējumu 

1050,51 euro; 

 apsprieda dzīvojamās mājas Rīgas ielā 253, Jē-

kabpilī, pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA 

„Sēlijas Namsaimnieks”; 

 lēma iekonservēt ēku Pils rajonā 41 muižas 

saimniecības ēka, aptuvenās izmaksas lēš ap 

5000 EUR; 

 piešķīra 500,00 euro biedrībai „Pusnakts 

Braucēji” moto pasākumu organizēšanai Jē-

kabpils pilsētas svētkos, 2015.gada 8.augustā; 

 nolēma līdzdarboties biedrības „Latvijas Sar-

kanais Krusts” projektā un piešķirt 1500,00 

euro biedrībai ar mērķi „Pašvaldību palīdzība 

Ukrainai - Mirgorodas slimnīcai (slimnīcas ad-

rese: 37600, Полтавская область, город 

Миргород, ул. Гоголя, 172.)”; 

 piešķīra finansējumu 1000,00 euro apmērā 

Sasnovska latvāņu pļaušanai Jēkabpils pilsētas 

teritorijā; 

 Tautas nama telpu remonta veikšanai papildus 

piešķīra finansējumu 1322,00 euro apmērā un 

telpu remonta veikšanai Jēkabpils pilsētas 

bibliotēkā papildus - 1990,00 euro.  

 lēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 70 180,00 

euro ar mērķi pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā transporta – jauna 

autobusa iegādei; aizņēmuma atmaksas ter-

miņš 5 gadi;  

 patapināja telpu biedrībai ”Latvijas Darba de-

vēju konfederācija” Brīvības ielā 157, Jēkabpilī 

otrajā stāvā, 26,5 m2 platībā;  

 noraidīja visus četrus 2006.gadā iesniegtos 

pieteikumus „JK Namu pārvalde” privatizā-

cijai, lemjot pašvaldības īpašuma privatizācijas 

komisijai izstrādāt un iesniegt domei apstipri-

nāšanai „JK Namu pārvalde” 100 % kapitāla 

daļu privatizācijas projektu, paredzot privati-

zācijas metodi – pārdošanas, privatizācijas pa-

ņēmienu – pārdodot izsolē, visas 100 % ka-

pitāla daļas pārdod vienam pircējam nedalot, 

samaksa veicot triju mēnešu laikā euro, kā arī 

norādīt, ka pašvaldība nevar garantēt pašval-

dības īpašuma objekta pircējam tiesības slēgt 

jaunu līgumu par pašvaldības dzīvojamo māju 

pārvaldīšanu un apsaimniekošanu pēc esošā 

līguma termiņa izbeigšanas. 

 

Jūlijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā domes sēdes: 2., 

16.un 30.jūlijā.  

NVO UN PAŠVALDĪBA: KATRS PAR SEVI VAI TOMĒR KOPĀ? 
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TU  UN  NVO 
Jēkabpils NVO resursu centrs turpina 

iepazīstināt ar nevalstisko organizāciju 

cilvēkiem. Šoreiz uz sarunu aicinājām 

biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” 

direktori Daigu Zaķi. 

Jautājumi: 

1. Kā sākāt darbu NVO sektorā? 

2. Kas motivē turpināt darbu NVO? 

 

1. Uzsākt darbu nevalstiskā organizācijā man 

sanāca neapzināti, bet likumsakarīgi.  

Stāsts ir tāds: es meklēju alternatīvas esošajai 

izglītības sistēmai, lai ‘sarūpētu’ savai meitai 

augstākas kvalitātes izglītību. Es gribēju, lai, 

uzsākot skolas gaitas, mana meita mācītos pēc 

alternatīvas (nevis valsts noteiktas) mācību 

programmas „Soli pa solim”. Skolas direktore 

Silvija bija pretimnākoša un teica: „Atrodi vēl 

vismaz 25 vecākus, kas arī to grib, un – klase 

būs!” Es atradu 50 vecākus! Un viss notika. Šo 

manu aktivitāti pamanīja to-

reizējā biedrības „Izglītības 

iniciatīvu centrs” vadība un 

uzaicināja pie sevis strādāt.  

2. Man patīk, ka strādājot 

nevalstiskā organizācijā, 

iespējama domu, ideju un 

sava viedokļa brīvība. 

Tādējādi varu īstenot gan sa-

vas profesionālās ieceres, gan 

arī mērķtiecīgi izmantot 

savas zināšanas un pieredzi, 

lai palīdzētu citiem. Man ir 

svarīgi, lai varu strādāt kopā 

ar profesionāliem un moti-

vētiem cilvēkiem, komandas 

cilvēkiem – tādiem, kam uzticos, un kas 

uzticas man. Tādēļ apzināti veidoju savu 

komandu, apzināti piesaistu sadarbības 

partnerus un apzināti izvirzu mūsu NVO 

attīstības mērķus. Tas, protams, saistās ar 

lielu atbildību par to ko, kāpēc un kā es daru.  

Gandarījumu dod tas, ka katra diena nes jau-

nu izaicinājumu un ka darbam nav robežu ne 

saturiski, ne ģeogrāfiski.  

Viedoklis: sadarbības pieredze ir pārāk neliela, lai veidotos kā ieradums 

Atgādinu, ka joprojām ikvienai biedrībai, kura 
vēlas sekot Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
komitejās un domes sēdēs izskatāmajiem 

jautājumiem, ir iespējams pieteikties regulārai  
dienaskārtību saņemšanai PIRMS sēdes savā e-

pastā, rakstot nvoresursi@inbox.lv ,  
ar norādi „koordinatoram”.  

Neaizmirstiet norādīt savu e-pastu! 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
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VĒL VAR PASPĒT!  

TURPINĀS MAZO PROJEKTU KONKURSS 

ZEMGALES BIEDRĪBĀM UN NODIBINĀJUMIEM 
Uldis Dūmiņš,  

Zemgales NVO Centrs valdes priekšsēdētājs 

Vēl līdz 2015.gada 29. jūlijam (pasta 

zīmogs vai iesniedzot personīgi līdz 

plkst. 18:00) turpinās mazo projektu 

konkurss Zemgales biedrībām un 

nodibinājumiem. 

Zemgales NVO Centra izsludinātās Zemgales 

NVO projektu programmas mērķis ir veicināt 

Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās 

sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību 

un starpkultūru dialogu, tai skaitā 

mazākumtautību darbu. Kopā konkursam 

pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu 

atbalstam: 

1. pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu 

projektiem 8 000 EUR; 

2. starpkultūru dialoga projektiem 8 000 

EUR; 

3. mazākumtautību iniciatīvu projektiem 8 

000 EUR (t.sk. atbalsts romu NVO, kas nav 

mazāks par 1500 EUR); 

Finansējums pieejams sekojošām 

aktivitātēm: 

 informatīvi un izglītojoši pasākumi par 

interešu aizstāvību un līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā, iesaistot sadar-

bības partnerus no NVO, pašvaldībām, 

izglītības iestādēm u.c.; organizēt 

pasākumus, kas sniedz zināšanas un 

attīsta pilsoniskās prasmes un iespējas; 

organizēt pasākumus, kas veicina 

sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos 

vietējās kopienas dzīves uzlabošanā; 

 savstarpējās izpratnes veidošanu, 

stereotipu mazināšanu, dažādu tautību 

pārstāvju iesaiste aktivitātēs, kas vērstas 

uz saliedētību un iekļaujošu pilsonisko 

līdzdalību. 

 veicināt mazākumtautību identitātes un 

kultūras mantojuma saglabāšanu un 

attīstību, atbalstot dažādu mazākum-

tautību radošo kolektīvu darbību, 

mazākumtautību tradīciju un folkloras 

attīstību; sekmēt mazākumtautību 

pilsonisko līdzdalību un sadarbību; vei-

cināt Latvijas romu kopienas integrāciju 

un līdzdalību, tai skaitā sekmēt sa-

darbību starp romu kopienu un paš-

valdību/-ām un/vai sociālajiem partne-

riem, ņemot vērā Latvijas romu integrā-

cijas politikas pasākumu kopumu, kā arī 

atbalstīt romu kopienas kultūras iden-

titātes saglabāšanu un starpkultūru 

dialogu.  

Vienam projektam maksimāli pieejami 3000 

EUR.  

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, 

vērtēšanas kritēriji, kā arī informācija par 

apmācību semināriem un konsultācijām 

pieejama www.zemgalei.lv.  

Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras 

ministrijas un Zemgales NVO Centra sav-

starpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts 

pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās 

sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga 

jomā ietvaros. 

IZRĀDA UNIKĀLUS IESPIEDDARBUS 
Biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” biedrorganizācija apvienības 

„Daugavas Vanagi Latvijā” Jēkabpils 

nodaļa 29. jūnijā, atzīmējot latviskos 

Saulgriežus noslēdzošo dienu – Pēte-

rus, aicināja arī uz izstādi „Retā 

grāmata manā bibliotēkā”. 

Izstādes ekspozīcijā bija apskatāmas 

apvienības „Daugavas Vanagi Latvijā” un 

Jēkabpils pensionāru apvienības „Sasaiste” 

biedru atnestās grāmatas.  

Izstādes organizētāja – apvienības „Daugavas 

Vanagi Latvijā” Jēkabpils nodaļas vadītāja 

Edīte Ortveina pastāstīja, ka redzamās 

grāmatas iedalāmas nominācijās: smagākās, 

karikatūru, senākās, plānākās, mazākās, 

slavenību rokraksti un vārdnīcas. Eksklu-

zīvākie eksemplāri esot vislielākā un vis-

smagākā, divpusēji veramā vēstures grāmata, 

vissenākā – 1886. gadā izdotā baznīcas 

dziesmu grāmata vācu valodā, kā arī mazākā – 

vārdnīca pussērkociņu kārbiņas lielumā. 

E. Ortveina piebilst, ka dienās, kad līst vai, 

kad rokas neklausa veikt citus darbus, seniori 

grāmatas darina paši. Tāda bija redzama arī 

izstādē – grāmata smieklu terapijas 

praktizēšanai „Smejies vesels!”, kurā 

apkopotas no laikrakstiem un žurnāliem 

izgrieztas karikatūras un anekdotes.  

http://www.zemgalei.lv.
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29.jūnijā Jēkabpils pensionāru apvie-

nības „Sasaiste” rīkoja veselības vei-

cināšanas pasākumu senioriem „Spor-

tojam Pēterdienas noskaņās”. Tā bija 

viena no Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

finansētā projekta „Lai senioriem stip-

ra sirds un laba veselība!” aktivitātes 

„Miesai un garam” daļām. 

Seniori savas mājvietas Jaunā ielā 39i dārzā ar 

simbolisku ugunskura kurināšanu un līgošanu 

aizvadīja latvisko Saulgriežu svētkus, kuri 

tradicionāli noslēdzas Pēterdienā. Veidā, kā to 

senāk darīja senie sēļi, rādīja un līdzi darīt 

aicināja Sēlijas novada teiku, pasaku un dainu 

zinātāja, bioloģiskās un apskates lauku sētas 

„Boļāni”  saimniece Maija Daina Paegle.  

Pēc prieku, veselību un garīgo pacēlumu 

radošiem rituāliem un dziesmām, pasākuma 

dalībnieki dalījās komandās un sacentās par 

galveno balvu prāta, uzmanības un koncen-

trēšanās spēju pārbaudes spēlēs. Vietas gan 

tika dalītas, bet balvas saņēma visas ko-

mandas. 

Sava veida sacensības turpinājās arī pie Pēter-

dienas mielasta galda - komandas parādīja 

dziesmu prasmes, kas pasākumā radīja īpaši 

lustīgu atmosfēru. Sumināti tika arī trīs 

Pēteri. Lai gan tikai viens no viņiem arī oficiāli 

tiek saukts Pētera vārdā, Pēterdienā, tāpat kā 

Jāņos visi vīriešu kārtas svinētāji ir Jāņi un 

meitas - Līgas, vainags un puķu pušķis tika 

dāvināti visiem trim klāteso-

šajiem vīriešiem. 

Jāpiebilst, ka šis Jēkabpils pen-

sionāru apvienības „Sasaiste” 

rīkotais pasākums vēlreiz pa-

rādīja, ka biedrībām ir interesanti 

piedalīties kopējos pasākumos - 

Pēterdienu atzīmēja un kopīgās 

aktivitātēs piedalījās ne tikai 

senioru pārstāvji, bet arī intere-

senti no citām Jēkabpils bied-

rībām, ieskaitot mazākumtautību 

- poļu, ukraiņu un baltkrievu. 

TURPINA PROJEKTA  

„LAI SENIORIEM STIPRA SIRDS UN 

LABA VESELĪBA!” AKTIVITĀTES 

16. jūlijā Jēkabpils NVO resursu centrs 

rīkoja konsultācijas Zemgales NVO 

projektu programmas potenciālajiem 

projektu iesniedzējiem. 

Interesi par to, kam jāpievērš uzmanība, 

iesniedzot projektus LR Kultūras ministrijas 

finansētajam un Zemgales NVO centra 

administrētajam konkursam „Par atsevišķu 

valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilso-

niskās sabiedrības attīstības un starpkultūru 

dialoga jomā” izrādīja gan Jēkabpils NVO 

resursu centra biedrorganizāciju, gan citu 

Jēkabpils pilsētas un tuvējo novadu - 

Krustpils, Pļaviņu, Salas,  biedrību pārstāvji. 

Konsultācijas vadītāja, vairāku Eiropas Eko-

nomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) 

atbalstīto projektu autore, Jēkabpils NVO 

resursu centra valdes priekšsēdētāja Agita 

Pleiko sākotnēji uzsvēra galveno, ar ko būtu 

jāsāk „būvēt” jebkuru projektu - „jāsāk ar 

biedrībā aktuālo vajadzību un 

tikai tad jāturpina ar risinājuma 

meklēšanu”.  

A.Pleiko vērsa klātesošo uz-

manību uz niansēm, piemēram, 

uz jauniem nosacījumiem, kas 

šīgada konkursā nākuši klāt,  uz 

projekta pieteikumā prasītās 

i n f o r m ā c i j a s  a t b i l s t ī b u 

b i e d r ī b a s  m ē r ķ i e m  u n 

uzdevumiem, uz projekta 

nolikumā uzskaitīto prioritāšu 

ievērošanu, kā arī norādīja uz 

nepieciešamību sekot projekta pieteikumā 

ierakstāmā teksta valodai un aizpildīt visas 

norādītās pozīcijas. Piemēram, neaizpildīta 

pozīcija par projekta ieguldījumu ilgtermiņā, 

var radīt vērtējuma punktu zaudējumu un 

tādejādi pazemināt projekta izredzes tikt 

atbalstītam. 

Konsultācijas laikā tika atbildēts arī uz 

klātesošo individuāli uzdotajiem jautājumiem 

par projektu sagatavošanu.  

Pēc konsultācijas turpinājās biedrību 

pārstāvju savstarpējās sarunas, kurās pat tika 

rasti sadarbības partneri topošajiem 

projektiem. 

KONSULTĒ PROJEKTU SAGATAVOŠANAS 

JAUTĀJUMOS 
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JĒKABPILS BIEDRĪBU KOLEKTĪVI PIEDALĀS 

FESTIVĀLĀ „BALTICA 2015” 

Starptautiskā folkloras festivāla „Bal-

tica 2015” mazākumtautību grupu 

koncertā, kas notika 18. jūlijā pie  Lat-

gales vēstniecības „Gors”, Rēzeknē, pie-

dalījās arī Jēkabpils Baltkrievu bied-

rības „Spatkanne” vokālais  ansamblis  

„Zaviruha” un Jēkabpils Poļu biedrības 

„Rodacy” deju un dziesmu ansamblis 

„Rosa”. Latvijas mazākumtautību an-

sambļu koncertā Vērmanes dārzā, 

Rīgā, tajā pašā dienā uzstājās Jēkabpils 

Ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības 

„Javir” vokālais ansamblis. 

Kā pastāstīja poļu biedrības deju un dziesmu 

ansambļa „Rosa” dalībnieks Rihards Bar-

kovskis, ansamblis uzstājās ar latgaļu tautas-

dziesmas „Rūžeņa” iestudējumu – stāstu, 

dziesmu un deju apvienojošu uzvedumu. 

Kopumā savu sniegumu rādījuši ap divi des-

miti dažādu Latvijā dzīvojošu tautu 

mākslinieciskie kolektīvi. 

Savukārt ansamblis „Javir” Vērmanes dārzā 

koncertēja kopā ar pāri par 30 tautas mūzikas 

vokālajām un deju kopām.  

Festivāls „Baltica” ir Baltijas tautām vai val-

stīm nozīmīgs notikums, kas demonstrē tradi-

cionālās kultūras vērtības – dziesmas, instru-

mentālo mūziku, stāstījumus, rotaļas, dejas, 

kā arī tautas lietišķo mākslu, amatniecību, un 

citas tradicionālās kultūras vai mākslas 

izpausmes formas. „Baltica” kopš 1987. gada 

ik gadu pēc kārtas notiek Lietuvā, Latvijā vai 

Igaunijā. Šogad festivāls Latvijā notika jau 10. 

reizi un norisinājās no 15.  līdz 19. jūlijam 

dažādās Latvijas pilsētās - Rīgā, Rēzeknē, 

Ludzā, Siguldā, Cēsīs un citviet. 

Foto: Jēkabpils Poļu biedrības „Rodacy” 

dziesmu un deju kolektīvs festivālā „Baltica 

2015” (no biedrības arhīva) 

MAZĀKUMTAUTĪBU NVO BŪS IESPĒJA PILNVEIDOT 

PROJEKTU SAGATAVOŠANAS UN ĪSTENOŠANAS PRASMES  
Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) 

padome 1.jūlija sēdē apstiprināja trīs 

projektu iesniegumus programmā 

„Mazākumtautību NVO projektspējas 

veicināšana". Apstiprināto organizāciju 

apmācību projektus īstenos Zemgales, 

Kurzemes un Rīgas plānošanas reģio-

nos. Zemgalē projektu „Zemgales 

mazākumtautību NVO projektspējas 

veicināšana” īstenos biedrība „Izglī-

tības iniciatīvu centrs”(IIC). Minētā 

projekta realizēšanā kā IIC partner-

organizācija piedalīsies arī Jēkabpils 

NVO resursu centrs. 

Latvijā ir vairāk nekā 100 mazākumtautību 

biedrības un nodibinājumi, kuras vēlas pieda-

līties pilsoniskās un sabiedriskās aktivitātēs. 

Programmas ietvaros plānotas apmācības, 

kuru mērķis ir nodrošināt praktisku projektu 

rakstīšanas un īstenošanas iemaņu apguvi, 

tādā veidā veicinot Latvijā dzīvojošo mazā-

kumtautību pārstāvju veiksmīgu iekļaušanos 

Latvijas sabiedrībā. 

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta 

direktore Aija Bauere uzsver, ka ļoti nozīmīgs 

pilsoniskās sabiedrības loceklis ir mazākum-

tautību NVO. Tas ir nozīmīgs resurss gan 

kultūras vērtību saglabāšanā, gan arī 

sabiedrības līdzdalības attīstībā. 

Programma ar mērķi uzlabot mazākum-

tautību nevalstisko organizāciju projektspēju, 

tiek īstenota pirmo gadu. Programmas 

rezultātā plānots veicināt mazākumtautību 

biedrību un nodibinājumu dalību dažādos 

projektu konkursos, tādejādi sekmējot iespēju 

saņemt finansējumu vēlamo aktivitāšu 

īstenošanai. 

"Lai organizācijas varētu veiksmīgi darboties, 

nozīmīga ir resursu pietiekamība, t.sk., 

finanšu resursu. Mūsu uzdevums ir stiprināt 

mazākumtautību NVO kapacitāti, izglītojot un 

apmācot organizāciju darbiniekus gan 

projektu izstrādē, gan projektu īstenošanā, lai 

mazākumtautību NVO varētu sekmīgi pie-

saistīt finanšu resursus no dažādiem finanšu 

avotiem," par programmas mērķi stāsta A. 

Bauere. 

Programma „Mazākumtautību NVO projekt-

spējas veicināšana" tiek finansēta no Sabied-

rības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts 

budžeta dotācijas līdzekļiem. 

Vairāk informācijas šeit: www.iic.lv un pie 

Agitas Pleiko 

http://www.iic.lv
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BIEDRĪBA „VIDES INICIATĪVU CENTRS” NOSLĒDZ TRENAŽIERU 

ATJAUNOŠANAS UN UZLABOŠANAS DARBUS JĒKABPILS MEŽAPARKĀ 

Sintija Klūga, 

Projekta aktivitāšu koordinators 

Realizējot projektu, „Jēkabpils un ap-

kārtējo novadu sabiedrības saliedēšana 

un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, 

sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās 

ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības 

vajadzībām” (2012.EEZ/DAP/MIC/1576 

/Z/069/2015), biedrība „Vides inicia-

tīvu centrs” jūnijā noslēdz aktivitāti nr. 

12 – trenažieru atjaunošana un uzla-

bošana. 

Projekta īstenošanas laikā biedrība trīs 

mēnešu (aprīlis, maijs un jūnijs) garumā 

apsekoja, uzlaboja un atjaunoja trenažierus 

Jēkabpils Mežaparkā. Tika atjaunota trena-

žieru grunts krāsa, uzlaboti „Pēdu takas” oļu 

un čiekuru posms, notīrīta vecā un atjaunota  

jauna krāsa bērnu šūpolēm, laboti 

stiprinājumi, veikta ķēžu un gultņu nomaiņa 

vairākos no trenažieriem, uzlabots segums pie 

šūpolēm un trenažieriem, kā arī realizēti citi 

uzlabošanas darbi pie visā Mežaparka 

teritorijā esošajiem trenažieriem.  

Visus darbus biedrība „Vides iniciatīvu centrs” 

realizēja savlaicīgi, uz atsevišķiem darbiem 

piesaistot brīvprātīgos un cenšoties, lai 

Mežaparka apmeklētāji neizjustu to, ka 

trenažieri nefunkcionē vai ir zaudējuši 

pievilcību.  

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un 
Norvēģija.  

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas 
valsts 

Līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

NOSLĒDZ DEVIŅU VALSTU KOPPROJEKTU 
Jūlijā noslēdzas divus gadus ilgais 

Grundtwiq mācību partnerības pro-

jekts – „Iegūstam daloties – mācības 

integrācijai” (EDI no poļu val. – Edu-

kacja Dla Integracji), kurā Latvijas 

puses partnerorganizācija ir Jēkabpils 

poļu biedrība „Rodacy”.  

„Projekta EDI mērķis – palielināt Eiropas 

valstu poļu diasporas organizāciju kapacitāti 

ar neformālo izglītošanu mazākumtautību 

integrācijas jomā. Katrā valstī notika 

konferences par šo tēmu, diskusijas. Čehijā, 

piemēram tā bija starptautiska konference  

par triju pierobežas – poļu, čehu un slovaku 

tautu savstarpējo sadzīvošanu „Zaolzie i Zaol-

ziacy Genius loci, genius populi”.  

Šobrīd notiek rezultātu apkopošana un at-

skaišu noformēšana Valsts Izglītības Attīstības 

Aģentūrai (VIAA) par notikušajiem brau-

cieniem pie projekta partneriem Lietuvā, 

Zviedrijā, Francijā, Vācijā, Polijā, Holandē, 

Čehijā un Grieķijā, kā arī viesu uzņemšanu pie 

sevis”, informē Jēkabpils poļu biedrības „Ro-

dacy” valdes loceklis Rihards Barkovskis, kurš 

ir arī minētā projekta Latvijas puses koor-

dinators. 

„Ideja projektam radās 2012.gadā Polijā, San-

domieržā, uz kurieni biju aizbraucis pēc 

aicinājuma apmeklēt dažu dienu semināru par 

ES finansēto projektu sagatavošanu. Atrak-

tīvais augstskolas pasniedzējs no Polijas Ja-

reks Zarychta uzņēmās vadošā koordinatora 

lomu, bet mēs – klausītāji, koordinatora lomu 

katrs savā valstī, pārstāvot savu organizāciju. 

Par talismanu kļuva ķirbis no Jēkabpils, kuru 

uzaudzēju savā dārzā un, sadalītu 10 daļās 

(sākuma partnervalstu skaits), aizvedu uz pir-

mo tikšanos Suwalkos (Polijā),” stāsta R. Bar-

kovskis. 

„Projektam tuvojoties noslēgumam, dalībval-

stu pārstāvji tikāmies Polijā – Suwalkos, kur 

iepazināmies ar romu  integrēšanu sabiedrībā. 

Apmeklējam romu pamatskolu, piedalījāmies  

kopējā vakarā pie ugunskurā. Romi tiešām ļoti 

dziedoša tautā. Arī skolā, starpbrīžos jaunieši 

ņēma rokas „dežurģitāru”, lai emocionāli iz-

paustos dziedot un dejojot. Apmeklējām 

pierobežas pilsētu Punsku, kur pārsvarā dzīvo 

lietuvieši un ir lietuviešu pamatskola. Pieda-

lījāmies Saulgriežu ielīgošanā Punskas pie-

vārtē. Jāteic, ka šo svētku tradīcijas ir līdzīgas 

latviskajām – ar ugunskuru kurināšanu, lēk-

šanu pāri tiem, ar dziesmām, spēlēm un 

vainagu laišanu ūdenī,” turpina R. Barkovskis. 

Kā „ taustāmos” projekta rezultātus biedrības 

„Rodacy” EDI projekta koordinators min mā-

jas lapas www.rodacy.lv un profila EDI izveidi 

„Facebookā”,  blogs http://lekcjein -

tegracji.blogspot.com/. „Protams, saziņai 

izmantotas Skype iespējas un elektroniskais 

pasts. Projekta dokumentācijas, foto un video 

materiālu glabāšanai lietojam „mākonīti” 

Onedrive. Ir izdoti septiņi „biļeteni” – ceturk-

šņu aktivitātes atspoguļojoša elektroniska avī-

ze, kuras gatavošanā iesaistījās visu 

dalībvalstu pārstāvji un uzņemta 20 minūtes 

gara filma par projektu. Ir pat dziesma „EDI”, 

kuru izpilda Danuta Niepokorna no Zviedri-

jas. Plānota arī brošūras izdošana ar projekta 

rezultātu apkopojumu.  

Bez tam uzlabojās poļu valodas prasme, iegu-

vām draugus astoņās Eiropas Savienības val-

stīs, uzzinājām daudz par minoritāšu integrā-

ciju citās valstīs, kultūru, vēsturi, salīdzinājām 

dzīves līmeņus,” papildina R. Barkovskis. 

Jāsecina, ka noslēguma posmā esošais EDI 

projekts Jēkabpils poļu biedrībai „Rodacy” 

devis impulsu tālākai starptautiska mēroga 

sadarbībai projektu jomā – biedrība ir viena 

no četrām partnerorganizācijām „Erasmus+” 

programmā iesniegtajā projektā un šobrīd 

gaida rezultātus. 

Foto no biedrības arhīva. 

Koordinatori no 9 valstīm 

Ielīgošana Punskas pievārtē 

VEIKSMĪGI AIZVADĪTS PIRMAIS MĒNESIS 

Ilona Sīle,  

projekta „Dabas iedvesmoti” vadītāja 

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” veik-

smīgi aizvadījusi pirmo mēnesi, realizē-

jot projekta „Dabas iedvesmoti”, Vizuā-

lās mākslas nodarbības dabā.  

Vizuālās mākslas nodarbībās bērni var zīmēt, 

līmēt, gleznot un brīvi izpausties darot to, kas 

viņiem sagādā prieku. Turklāt tā kā nodarbī-

bas norisinās dabā bērniem ir iespēja attīstīt 

vizuālās mākslas iztēli un izpratni par dabas 

procesiem atrodoties svaigā gaisā. 

Vēl atlicis viens mēnesis, kura laikā bērniem 

būs iespējams izpaust savu talantu mākslā, lai 

nodarbību noslēgumā – bērnu zīmējumu brīv-

dabas izstādē varētu dalīties tajā ar citiem. 

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs”  

Projekts „Dabas iedvesmoti”  

Projektu finansē Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība 

http://www.rodacy.lv
http://lekcjeintegracji.blogspot.com/
http://lekcjeintegracji.blogspot.com/
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AICINA ATSAUKTIES ZIRGUS MĪLOŠUS BRĪVPRĀTĪGOS 
Jēkabpils novada Ābeļu pagasta 

zirgkopības un jāšanas sporta biedrība 

„Ūsiņš” joprojām aicina savu brīvprā-

tīgo pulciņam pievienoties mākslinieci/

ku un lietvedības speciālisti/tu. 

Iepriekš tika aicināts arī fotogrāfs. Nu šī 

vakance ir aizpildīta. „Esmu priecīga par to, ka 

mūsu brīvprātīgo darbinieku pulciņam 

pievienojies tik aizrautīgs, zirgus mīlošs 

fotogrāfs kā Andris Jērāns. Viņš piedalās 

biedrības nometnēs, neatlaidīgi meklējot 

labākos rakursus zirgu un jātnieku 

iedzīvināšanai fotogrāfijās. Fotomateriāli 

krājas biedrības iecerei – zirgu muzeja 

izveidei. Šim nolūkam aicinām arī 

mākslinieku, kuram patiktu zīmēt un gleznot 

zirgus.  

Savukārt lietvedis biedrībā nepieciešams 

sistemātiskai dokumentu kārtošanai, kas ir 

laikietilpīgs process. Zinošs lietvedības 

speciālists noteikti atslogotu biedrības 

vadītāju gan laika, gan veicamo darbu ziņā,” 

saka biedrības Ūsiņš” valdes priekšsēdētāja 

Ieva Jase. 

I. Jase kā labas pieredzes piemēru min to, ka 

biedrībā kā brīvprātīgās strādā trīs jaunietes – 

Ieva Haitova, kura nepieciešamības gadījumos 

aizvieto vadītāju, Amanda Veide un Anna 

Knodze. Biedrības „Ūsiņš” vadītāja piebilst, 

ka, lai gan ir milzīgu emocionālu baudījumu 

sniedzošs, darbs ar zirgiem nav viegls – tam 

nepietiek ar vēlēšanos vien – jāstrādā fiziski 

un perfekti jāpārzina jautājumi, kas skar zirga 

veselību un labsajūtu. 

Kontakttālrunis: 26334749 – Ieva Jase. 

AIZVADĪTAS ASTOTĀS „SIENA DIENAS” 
Jūnijā noslēdzās Jē-

kabpils novada bied-

rības „Ūdenszīmes” 

rīkotās VIII „Siena 

dienas”, kuru cen-

trālais notikums – 

Siena skulptūru ple-

nērs – biedrības mīt-

nes vietā – Kaldabru-

ņas skolā šogad pul-

cēja 112 dalībniekus. 

Siena skulptūru plenērā 

tēlu un figūru vei-

došanai tika piedāvātas 

divas tēmas - „Raiņa 

daiļrade” un „Lauku 

kūts iemītnieki”. Atbilstoši tām tika izveidoti 

18 objekti - gan Raiņa dzejoļu bērniem, gan 

lugas „Zelta zirgs” personāži, gan citi ar Raini 

saistīti objekti. Kā ik gadus, „Siena dienas” 

kuplināja kultūras programma. Šoreiz 

mūzikas baudījumu brīvā dabā nodrošināja 

dziesminieks Kārlis Kazāks.  

Jāpiebilst, ka dalība siena dienu plenērā ir bez 

maksas. Ar iespēju radoši darboties, baudīt 

dabu, vienlaikus nezaudējot ierastās ērtības - 

Kaldabruņas skolā pieejama labiekārtota 

virtuve, duša un pat sauna, kā arī peldes 

turpat esošajā dīķītī, biedrība „Ūdenszīmes” 

ikgadējās „Siena dienas” ir padarījusi par plaši 

pazīstamu pasākumu, kurš ar katru gadu 

pulcē aizvien lielāku interesentu - ne tikai 

dalībnieku, bet arī vērotāju skaitu.  

Arī pēc plenēra, siena skulptūras Kaldabruņas 

skolas dārzā brīvi apskatāmas  jebkuram. 

Biedrības „Ūdenszīmes” vadītāja Ieva Jātniece 

informē, ka iepazīties ar biedrības darbu, kā 

arī uzzināt vairāk par siena figūru tapšanu var 

no pirmdienas līdz piektdienai laikā no 9.00- 

16.00, kad mītnes vietā sastopams kāds no 

biedrības. Bet, ja apmeklējums iecerēts ārpus 

minētajiem laikiem, lūgums iepriekš 

pieteikties, zvanot pa tālruni: 29548967. 

Foto: no biedrības „Ūdenszīmes” arhīva 

JĒKABPILĪ AR LEKCIJU PAR MAZUĻU APRŪPI 

VIESOSIES PSIHOLOĢE DIĀNA ZANDE 
Jēkabpilī 27.jūlijā pulksten 16:00 ar 

aptuveni divas stundas garu lekciju 

viesosies LU Psiholoģijas doktorantū-

ras programmas doktorante Diāna 

Zande ar lekciju "Kā izprast savu ma-

zuli?". Lekcija notiks bijušā bērnudārza  

„Zvaigznīte” ēkas zālē Jaunā  ielā 39i. 

Lekcija Jēkabpilī ietilpst projekta vēstneses 

Diānas Zandes lekciju sērijā, kas norisinās 

dažādos Latvijas novados labdarības akcijas 

"Palīdzi trūcīgiem mazuļiem" ietvaros. Tie-

koties ar jaunajām ģimenēm D.Zande sniedz 

nepieciešamās zināšanas par mazuļu aprūpi 

un emocionālo atbalstu, kā arī par to, kas 

jāzina par mazuļa attīstību dzīves 

pirmajos gados, kā izprast bērniņu 

un viņa vajadzības un kā pašiem 

vecākiem neizsīkt, rūpējoties par 

savu mazuli. 

"Palīdzi trūcīgiem mazuļiem" ir lab-

darības organizācijas Ziedot.lv rīkota 

akcija sadarbībā ar SIA "Maxima 

Latvija", kuras mērķis ir palīdzēt ap 

2000 bērnu no maznodrošinātām 

ģimenēm visā Latvijā. Kā „Ziedot.lv” 

partnerorganizācija šajā projektā 

Jēkabpilī un Jēkabpils reģionā dar-

bojas Jēkabpils NVO resursu centrs. 



Ar atgādinājumu, ka mēs visi 

esam saistīti un kādu dienu asinis 

var vajadzēt jebkuram no mums, 

VADC uzsāk informatīvu kam-

paņu „Mums ir viena asinsrite”.  

Latvijā asinis regulāri ziedo tikai 1,7% 

no iedzīvotājiem, kas var būt donori. 

Kampaņas mērķis ir piesaistīt jaunus 

donorus un mainīt esošo donoru 

ieradumus, aicinot cilvēkus ziedot 

asinis regulāri, tai skaitā atvaļinājumu 

un garo brīvdienu laikā. Arī Jēkabpils 

NVO resursu pievienojas VADC infor-

matīvajai kampaņai un aicina tos, kam 

atļauj veselība, būt atsaucīgiem un 

iesaistīties cēlajā misijā - asins ziedo-

šanā. 

Augustā septiņās pilsētās – Daugavpilī, 

Jēkabpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, 

Valmierā, Ventspilī – notiks donoru 

dienas. VADC potenciālos un esošos 

donorus uzrunās arī caur sociālajiem 

medijiem – Draugiem.lv, Facebook, 

Twitter – un īpašā digitālā aplikācijā 

aicinās atzīmēties tos, kas asinis jau 

ziedojuši. 

Latvijā kopumā regulāro asins donoru 

skaits ir salīdzinoši zems. Ja ASV asinis 

regulāri ziedo 10% no iedzīvotājiem, 

kas var būt donori, Lielbritānijā – 4%, 

tad Latvijā asinis regulāri ziedo tikai 

1,7%. Vidēji Latvijā ik dienu nepiecie-

šams, lai asinis ziedotu vismaz 150 

cilvēki, kopā gadā ziedojot 54 750 devas 

asiņu. 2013. un 2014. gadā katrā ir no-

ziedotas gandrīz 53 000 devas asiņu, 

tomēr tas ir nepietiekami, lai pilnībā 

nodrošinātu visu pieprasījumu un būtu 

gatavi neparedzētiem gadījumiem. 

Donoru aktivitāte īpaši samazinās vasa-

ras mēnešos un garo svētku laikā, kad, 

dodoties atvaļinājumā, cilvēkiem prātā 

ir ceļojumi, atpūta vai dārza darbi, 

nevis asins ziedošana.  

„Neskatoties uz grūtībām, asins rezerves 

mums izdodas noturēt pietiekamā līmenī, 

pateicoties aktīvam un pašaizliedzīgam VADC 

darbinieku darbam, tomēr tas nozīmē regulāri 

saukt palīgā. Bet tad var gadīties kā pasakā 

par vilku – ja pārāk ilgi un bieži sauksim 

„vajag donorus, vajag donorus”, tad kādā die-

nā mūs pārstās dzirdēt. Ar kampaņas palī-

dzību ceram rast paliekošu risinājumu tam, lai 

asins ziedošana kļūtu par regulāru ieradumu 

un donori pret to attiektos atbildīgi, zinot savu 

asins grupu un ziedojot asinis, kad tās nepie-

ciešamas visvairāk,” stāsta Valsts Asinsdonoru 

centra direktore Iveta Ozoliņa. „Nāciet, 

ziedojiet asinis, īpaši, ja jums ir kāda no reta-

jām asins grupām. Mēs parūpēsimies, lai katrs 

ziedotais asins piliens nonāktu līdz cilvēkiem, 

kam tas nepieciešams.”  

Lai nodrošinātu pastāvīgu asins krājumu 

papildināšanu un pilnībā nodrošinātu 

slimnīcu pieprasījumu un nebūtu jāatliek 

plānveida operācijas, VADC uzsāk kampaņu 

„Mums ir viena asinsrite.” Tās laikā ar TV, 

radio un drukātām preses reklāmām tiks 

atgādināts, ka visi esam vienoti vajadzībā pēc 

stabilām asins rezervēm un varam ziedot trīs 

reizes gadā. Kampaņai izvēlēts ļoti simbolisks 

vizuālais risinājums – Lielvārdes josta, kurai 

sāk aptrūkties sarkanais pavediens. 

Kampaņas reklāmas rullītis: https://

www.youtube.com/watch?v=SdSX786P-bk  

Jūlijā un augustā papildus reklāmas 

kampaņai, VADC izaicina uzņēmumus, 

pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, valsts 

iestādes, sabiedrībā pazīstamus cilvēkus un 

ikvienu no mums – ziedot asinis, publicēt 

vizuālu apliecinājumu sociālajos medijos un, 

izmantojot mirkļbirku #Izaicinajums:dziviba, 

mest tālāk izaicinājumu draugiem, paziņām, 

sadarbības partneriem, konkurentiem vai 

kaimiņam – ziedot asinis, lai nevienam 

šovasar nepietrūkst. Pirmajiem 4000 

drosmīgajiem vasaras kampaņas ziedotājiem 

tiks dāvinātas arī īpašas aproces. 

VALSTS ASINSDONORU CENTRS (VADC) AICINA GLĀBT 

CILVĒKU DZĪVĪBAS UN ZIEDOT ASINIS TRĪS REIZES GADĀ 
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NOSLĒGUSIES PIRMĀ NOMETNE ĢIMENĒM AR 

BĒRNIEM „AICINĀTS DZĪVĒ!” ĀBEĻU PAGASTĀ 
Sintija Klūga,  

projekta  “Aicināts dzīvē!” 

sabiedrisko attiecību speciāliste  

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu 

centrs”, īstenojot projektu „Aicināts 

dzīvē”, vasaras periodā realizē vairākas 

aktivitātes, tostarp divas vasaras 

nometnes ģimenēm ar bērniem.  

Viena no nometnēm norisinājās no 15.līdz 

19.jūnijam Ābeļu pagasta pamatskolā. Otra 

paredzēta jūlija mēnesī Liepājas apkārtnē.  

Nometnes laikā vecāki ar bērniem ieguva 

jaunas iemaņas, attīstīja prasmi uzklausīt, 

sadzirdēt un izprast vienam otru.  

Kā atzīst vecāki, šī nedēļa kopā ar bēriem, 

nedalīti veltot uzmanību ģimenei, palīdzēja 

izprast patiesās dzīves vērtības – ģimene, 

bērni un savstarpējās attiecības.  

Nometnes laikā vecāki kopā ar bērniem 

veidoja katras ģimenes karogu, zīmēja un 

līmēja, veidoja gaisa pūķus, dekoratīvus 

elementus, putnu būrus un piedalījās citās 

radošās aktivitātēs. Tika organizētas fizisko 

attīstību veicinošas nodarbības – spēlēts 

futbols un citas spēles, tāpat bija iespēja 

apmeklēt psihologu. Vakari tika aizvadīti pie 

ugunskura, brīvprātīgajam Rolandam spēlējot 

ģitāru, dalībniekiem dziedot un diskutējot. 

Visi nometnes notikumi ir atspoguļoti divās 

dienasgrāmatās ar bērnu zīmējumiem un 

vecāku atziņām. 

Jēkabpils Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta 

centra vadītāja Laimdota Kancāne bija 

uzņēmusies nometnes vadību. Kā atzīst pati 

vadītāja: „Nometne bija izdevusies un 

ģimenes – atsaucīgas. Darbīga un priekpilna 

bija šī nedēļa. Man ģimeņu nometne kā 

nometņu vadītājai bija jauna pieredze, tāpēc 

biju pārsteigta – ar kādu entuziasmu tika 

strādāts pie katra uzdevuma. Uzskatu, ka 

paveiktais darbs, ieguldījums ir veicinājis 

ģimeņu saliedēšanos.”  

Nometnes dalībnieki devās arī ekskursijā – 

apmeklēja Preiļu Leļļu muzeju, Aglonas 

baziliku un Karaļkalnu. „Tā bija iespaidiem un 

emocijām bagāta diena,” atzina nometnes 

brīvprātīgais darbinieks Kārlis. 

Nometnē piedalījās piecas ģimenes, kopā 27 

dalībnieki. Kā atzīst viņi paši, daudzas radošās 

nodarbes tiks atkārtotas arī mājās, tādā veidā 

vairāk pavadot laiku kopā ar bērniem.  

Nometnes noslēguma svinīgo pasākumu 

19.jūnijā apmeklēja Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks sociālos 

jautājumos Jānis Raščevskis un Jēkabpils 

pilsētas sociālā dienesta vadītājs Juris 

Tužikovs. Katrs no viņiem saņēma dāvanu – 

nometnes laikā darinātus putnu būrīšus un 

ģimeņu priekšnesumus. 

Peojekta otrā ģimeņu nometne notiks pie 

Liepājas – Nīcas novada Bernātos – no 20.līdz 

24.jūlijam. Tās organizēšanā aktīvi iesaistīts 

otrs projekta partneris – biedrība „Liepājas 

Jaunie vanagi”.  

Projektu”Aicināts dzīvē!” finansiāli atbalsta Islande, 

Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu 

instruments un Latvijas valsts. Projektu līdzfinansē 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
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Biedrība „Sporta klubs Jēkabpils Lūši”, 

īstenojot  Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Nevalstisko organizāciju projektu 

konkursā atbalstītā projektu „Riska 

ģimeņu bērnu un jauniešu piesaistīšana 

brīvā laika pavadīšanai, izmantojot fi-

ziskās aktivitātes”, fiziskajās aktivitātēs 

iesaista ap 30 sportot gribētājus .  

Projekta vadītāja Līva Poriete informē, ka 

projekts radīts ar mērķi izveidot biedrības 

„Sporta klubs Jēkabpils Lūši” un Jēkabpils 

Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas ģimenēm ar 

bērniem sadarbību, kuras rezultātā bērniem 

no maznodrošinātām, trūcīgām un 

nepilngadīgo likumpārkāpēju ģimenēm būtu 

iespēja lietderīgi pavadīt brīvo  laiku vasarā,  

nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm. 

„Ideja  šāda projekta veidošanai radās sakarā 

ar bērnu veselības vispārējo rādītāju 

pazemināšanos, pie kura vainojams arī 

mazkustīgums.  Skolu izglītības programmās 

paredzētās sporta stundas nenodrošina 

nepieciešamo kustību daudzumu bērniem, 

īpaši augšanas periodā. Rodas stājas defekti, 

pazeminās ķermeņa tonuss, ieskaitot  spēju 

izturēt  garīgo piepūli intensīvas mācīšanās  

periodos. Ārpusskolas  fizisko aktivitāšu  

piedāvājumu bērniem no riska ģimenēm 

visbiežāk ir nepieejams, jo ir par maksu,” 

stāsta L. Poriete. 

Projekta īstenošana uzsākta 

jūnijā un tiks turpināta līdz 

p a t  a u g u sta  be i g ā m. 

„Galvenās aktivitātes ir vis-

pārējās fiziskās sagatavotības 

nodarbības atbilstoši vecu-

mam – bērniem līdz 12 ga-

diem – stāju, spēku, veiklību, 

lokanību attīstoša vingroša-

na, jaunietēm ieskats sie-

viešu fitnesā, jauniešiem – 

spēka trīscīņā. Atsaucība ir 

liela – interesi izrādīja un uz 

nodarbībām jūnijā kopumā  

nāca aptuveni 30 bērni un 

jaunieši. Jūlijā skaits ir 

nedaudz sarucis, jo daudziem 

tepat Jēkabpils tuvumā dzīvo 

vecvecāki, un bērni izmanto 

iespēju padzīvot laukos. 

Prognozējam, ka augustā 

dalībnieku skaits palieli-

nāsies un pat pieaugs,” papil-

dina projekta vadītāja.  

Kā ieguvumus un projekta pozitīvos rezultātus 

L. Poriete min bērnu un jauniešu pārliecības 

par sevi un pašnovērtējuma pieaugumu, kā arī 

iekļaušanās spēju sabiedrībā paaugstināšanos. 

„Sports un regulāri treniņi ir mērķtiecības, 

pašdisciplīnas un izpratnes par noteikumu 

ievērošanu skola. Turklāt nodarbības grupā 

veicina draudzīgu un cieņpilnu attiecību 

veidošanas prasmes,” fizisko aktivitāšu nozīmi 

personības pilnveidošanas aspektā uzsver L. 

Poriete. 

IESAISTOT FIZISKĀS AKTIVITĀTĒS, TRENĒ ARĪ MĒRĶTIECĪBU UN 

PAŠDISCIPLĪNU 
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Nacionālā NVO fonda 

attīstības progress 

Jūlijā Kultūras Ministrija atsākusi darbu pie 

Konceptuālais ziņojums „Par valsts finansēta 

nevalstisko organizāciju fonda izveidi”, pirmā 

sēde notika 7. jūlijā, kuras laikā darba grupa 

pēc pārtraukuma izskatīja KM atjaunoto 

konceptuālā ziņojuma jaunāko versiju. 

Solvita Vēvere no KM piedāvāja darba grupai 

izšķirties par diviem iespējamiem variantiem 

fonda izveides kontekstā: 

1. Balsoties uz Nacionālo attīstības Plānu 

un citiem nozīmīgiem dokumentiem, 

piedāvāt valdībai lemt par fonda izveidi, 

pirms tam izstrādājot Konceptuālo ziņo-

jumu jau šīs vasaras laikā, kurā sniegts 

detalizēts NVO fonda darbības modelis, 

kuru izstrādā un atbalsta lielākā daļa 

darba grupas, pirms tam nododot šo 

modeli apspriešanai NVO un 

2. Ņemot vēra, ka eLPA strādā pie pētīju-

ma, kura ietvaros ari ir atsevišķu aspektu 

analīze par iespējām no valsts budžeta 

līdzekļiem finansēt NVO fonda izveidi, 

sagaidīt pētījuma beigas un tad sākt dar-

bu pie NVO fonda izveides. Darba grupas 

lēmums bija atbalstošs pirmajam varian-

tam. 

Darba grupas laikā tika izskatīta lielākā daļa 

Konceptuālā ziņojuma, tomēr atsevišķos 

jautājumos nebija vienotības, tāpēc dažādiem 

darba grupas locekļiem tika uzticēts paveikt 

uzlabojumus un piedāvāt risinājumus, par 

kuriem diskutēt nākamajā darba grupas sēdē. 

eLPA un Sabiedrības Integrācijas fondam tika 

uzdots uzdevums izstrādāt ietvaru – kādā 

veidā darbosies NVO fonds. Ņemot vēra, ka 

darba grupa nolēma, ka divi no trim piedā-

vātajiem risinājumiem fonda izveidē nav reāli, 

jo prasa pārāk lielus resursus to izveidē, vai to 

izveide, būtībā nemainītu esošo situāciju, tika 

nolemts, ka NVO fonds tiks veidots SIF 

ietvaros. 

eLPA uzstāja, ka fonda modelim nepieciešams 

būt caurskatāmam un uzticamam. Risināju-

mā, ko veidoja eLPA, sadarbībā ar SIF ir 

noteikts, ka NVO fondam nepieciešams 

izveidot jaunu administratīvu struktūru ar lē-

mēj - institūciju, kas sastāv no kompetentiem, 

sektoru pārzinošiem cilvēkiem un ekspertiem 

un izpild - institūciju, kā arī, NVO fonda 

resursus nepieciešams piešķirt reģionu NVO, 

izmantojot re-grantēšanas modeli (SIF nodod 

resursus reģionu NVO, lai tās tos atklātā, 

konkursu veidā nodod vietējām NVO. Tomēr, 

par šo risinājumu vēl tiks diskutēts darba 

grupā, kas notiks 21.07.2015. 

eLPA aicina gan savas biedru organizācijas, 

gan citas NVO sniegt savu redzējumu par 

NVO fonda pārvaldes, finansēšanas un citiem 

aspektiem sūtot to uz e-pastu rasma@nvo.lv 

un kristine@nvo.lv vai izteikt savas domas 

telefoniski Rasmai Pīpiķei, zvanot pa tālruni: 

2 60 44 862. Diskusija par NVO fondu notiks 

ari Valdības un NVO sadarbības memoranda 

sēdē 29.07.2015. eLPA turpinās informēt par 

NVO fonda attīstības progresu. 

Atgādinām, ka Latvijas Pilsoniskā alianse 

aicina paust savu vēlmi pievienoties vēstulei 

par NVO fondu parakstītājiem rakstot uz e–

pastu alianse@nvo.lv. Ar pilnu vēstules tekstu 

var iepazīties http://www.nvo.lv/lv/news/

publication/nacionala-nvo-fonda-attistibas-

progress-6391/. 

 

Draudi Latvijas drošībai, 

izmatojot demokrātijas 

piedāvātās iespējas 

5.07.2015. Tieslietu Ministrijā notika tikšanās, 

kuras laikā diskutēja par diviem, nozīmīgiem 

jautājumiem, kas skar biedrību un nodibi-

nājumu darbību Latvijā. Šī bija pirmā reize, 

kad tās ietvaros tika pieaicinātas organizā-

cijas, tajā skaitā biedrība „Latvijas Pilsoniskā 

alianse”. Neskatoties uz to, ka darba grupa 

tikusies iepriekš, darba uzdevums šai grupai ir 

visai plašs un uzdevumi vēra ņemami, tomēr 

eLPA uzskata, ka tie ir nošķirami un risināmi 

dažādos tempos, izmantojot dažādas metodes. 

Viens no nozīmīgākajiem jautājumiem, esošās 

ģeopolitiskās situācijas kontekstā ir jautājums 

par Latvijas valstij nelojālu organizāciju 

darbības identificēšanu un, ja tas apdraud 

Latvijas drošību darbības pārtraukšanas ins-

trumentu izveidi. Drošības policijas pārstāvji 

iepazīstināja ar informāciju, kas ir viņu rīcībā 

gan par šādu organizāciju finansēšanas mode-

ļiem, gan darbības metodēm, gan veidiem, kā 

šādu organizāciju darbība tiek novērtēta un, 

nepieciešamības gadījumā pārtraukta Vācijā. 

Darba grupa uzklausīja gan LR Uzņēmuma 

reģistra, gan Valsts ieņēmumu dienesta, gan 

KNAB, gan Finanšu ministrijas pārstāvju 

redzējumu par trūkumiem normatīvajā regu-

lējumā, kā arī valsts institūciju sadarbības 

procesos identificējot šādu organizāciju darbī-

bu un novēršot to, gan arī sniedza ieskatu 

uzlabojumos, ko būtu iespējams veikt, lai 

panāktu citu valstu iespējas veikt darbības, 

izmantojot demokrātijas piedāvātās iespējas. 

Savukārt Ārlietu Ministrijas pārstāve Kristīne 

Līce, Ministru Kabineta pārstāve starptautis-

kajās cilvēktiesību institūcijās uzsvēra ietvaru, 

kura ir nepieciešams domāt, veidojot jebkādus 

instrumentus Latvijai nelojālu organizāciju 

darbībai – 1) Demokrātiskai iekārtai ir sevi 

jāaizstāv un 2) Demokrātiskai iekārtai sevi 

jāaizstāv ar demokrātiskām metodēm. 

Tādejādi, ikvienam instrumentam, kas tiek 

veidots jāievēro biedrošanās un vārda brīvības 

principi. 

eLPA uzskata, ka šis jautājums un tā risinā-

šana nav atliekama un uzņēmās sniegt savu 

atbalstu risinājumu meklēšanā, ja nepiecie-

šams, piesaistot arī savus starptautiskos 

partnerus, kuru kompetencē ir arī šādu 

jautājumu risināšana. 

Savukārt otrs jautājums, par ko diskutēja 

darba grupa bija NVO un to saimnieciskā 

darbība. Tieslietu Ministrijai Ministru 

Kabinets uzdevis uzdevumu rast ieņēmumus 

valsts budžetam, rodot tos NVO sektorā. Arī šī 

jautājuma izskatīšanā iepriekš NVO pārstāvji 

nebija piedalījušies, tāpēc vēl pārsteidzošāks 

bija šī darba uzdevuma uzstādījums, kuram 

Valsts Ieņēmumu dienests jau bija piedāvājis 

savu risinājumu – ierobežot NVO saimnie-

cisko darbību, nosakot „griestus” saimnie-

ciskajai darbībai līdz 70% no organizācijas 

apgrozījuma 12 mēnešos, jeb 140 000 eiro. Kā 

zināms, biedrības un nodibinājumi var veikt 

saimniecisko darbību papilddarbības veidā. 

eLPA pārstāve R.Pīpiķe sanāksmes laikā 

uzsvēra, ka šādām radikālām izmaiņām, kas 

ietekmē NVO sektoru nepieciešams detalizēts 

finansiāls pamatojums un ieteica šo 

jautājumu sākt risināt ciešā sadarbībā ar 

organizāciju pārstāvjiem un nošķirot šo 

jautājumu no pirmā, darba grupai uzticēta 

uzdevuma, kur abos gadījumos risinājumi 

rodami līdz 01.09.2015. eLPA ir kategoriski 

pret šādu risinājumu piedāvāšanas, nesa-

ņemot pamatojumu, jeb skaidrojumu. 

Nākamā darba grupas sēde paredzēta 

13.08.2015., kā ari, eLPA rosinās Valdības un 

NVO memoranda padomi diskutēt par šiem 

jautājumiem savās sēdēs, kā arī lemt par 

procesu, kādā veidā nonākt līdz risinājumiem, 

kas neietekmē tādu organizāciju saimniecisko 

darbību, kas to veic, lai nodrošinātu resursus 

savas organizācijas mērķu sasniegšanai un, 

kuriem ir sabiedriskā labuma saturs, jo 

uzklausot valsts institūciju pārstāvjus nākas 

secināt, ka ir gadījumi, kur NVO sniegtais 

valsts atbalsts tiek ļaunprātīgi izmantots. 

LATVIJAS  PILSONISKĀS  ALIANSES  ZIŅAS  
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JĒKABPILĪ SAZIEDOTI VAIRĀK NEKĀ 200 EIRO 

Labdarības akcijā 

„Palīdzi trūcīgiem 

mazuļiem” „Maxima 

Latvija” veika los 

Jēkabpilī jūnijā maz-

nodrošināto bērnu 

atbalstam saziedoti 227,35 eiro. Ar 

labdarības organizācijas Ziedot.lv un 

reģionālo organizāciju atbalstu – tai 

skaitā biedrību „Jēkabpils NVO 

resursu centrs” Jēkabpilī jūnijā 

sniegta palīdzība 30 mazuļiem. 

Kopumā akcijai „Palīdzi trūcīgiem ma-

zuļiem” visā Latvijā jūnijā saziedoti 15 

487,20 eiro. No saziedotajiem līdzekļiem 13 

936,86 eiro saziedoti veikalu ziedojumu 

kastītēs pie kasēm, 1321,07 eiro - no pār-

dotajiem AS „Tukuma piens”, AS „Laima” un 

SIA „Rīgas Piensaimnieks” akcijas 

produktiem „Maxima Latvija” veikalos, bet 

229,27 eiro – ceļojošajā interaktīvajā ziedo-

šanas stendā, kas jūnijā atradās „Maxima 

Latvija” veikalā Madonā, Rūpniecības ielā 

49.  

„Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” ir labdarības 

organizācijas Ziedot.lv un reģionālo 

organizāciju, tai skaitā biedrību „Jēkabpils 

NVO resursu centrs”, rīkota akcija sadarbībā 

ar SIA „Maxima Latvija” ar mērķi palīdzēt 

ap 2000 bērnu no maznodrošinātām ģime-

nēm līdz 2 gadu vecumam. Atbalsts ģimenei 

un bērnam tiek sniegts nedēļu pirms bērna 

kopšanas pabalsta saņemšanas. Šajā laikā 

projekta ietvaros ģimenēm katru mēnesi tiek 

nodrošinātas autiņbiksītes un piena 

maisījumi 16 eiro vērtībā, kas sedz vienas 

nedēļas izdevumus šīm mazulim ikdienā 

nepieciešamajām precēm. Labdarības akcijai 

„Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” maijā 

saziedotie līdzekļi tika pārskaitīti Ziedot.lv 

fondam, kas ir projekta īstenotāji. 

Jūnijā aktīvākie ziedotāji bijuši rīdzinieki, 

veikalu ziedojumu kastītēs saziedojot 

5552,83 eiro. Ievērojamu palīdzību, kas 

pārsniedz vairāk nekā 1000 eiro, snieguši arī 

Jelgavas, Daugavpils un Liepājas iedzīvotāji. 

Tāpat arī vērā ņemamu ieguldījumu snieguši 

Cēsu, Jēkabpils, Ogres, Rēzeknes, Saldus, 

Talsu, Tukuma, Valmieras un Ventspils 

iedzīvotāji.  

Kopumā atbalstu saņēmuši 663 mazuļi Rīgā 

un 16 Latvijas novados: Amatā autiņbiksītes 

un 2 iepakojumus piena maisījumu 

saņēmuši 24 mazuļi, Balvos 49 mazuļi, 

Viesītē 38 mazuļi, Rīgā 51 mazulis, Alūksnē 

8 mazuļi, Rēzeknē 79 mazuļi, Liepājā 34 

mazuļi, Ezerē 31 mazulis, Dagdā 30 mazuļi, 

Jelgavā 102 ma-

zuļi, Līvānos 24 

mazuļi, Limbažos 

50 mazuļi, Tuku-

mā 25 mazuļi, 

Ugālē 12 mazuļi, 

Ķegumā 10 mazuļi 

un Madonā 66 

mazuļi.  

Labdarības orga-

nizācijas Ziedot.lv 

vadītāja Rūta Di-

manta norāda ne 

tikai uz materiālo, 

bet arī ģimenēm nepieciešamo emocionālo 

un izzinošo atbalstu, ko projekta ietvaros 

lekciju ciklā sniedz projekta vēstnese, 

psiholoģijas zinātņu doktore, Diāna Zande: 

„Diānas Zandes reģionālās lekcijas ir kā 

malks svaiga gaisa, emocionāls uzmundri-

nājums un praktiski padomi kā nepagurt un 

nepajukt jauno māmiņu un arī tētu pienā-

kumos un rūpēs. Mums svarīgi, ka māmiņas 

ir emocionāli stipras un spēj pienācīgi 

parūpēties gan par savām, gan mazuļa 

vajadzībām.”  

Jeļena Kondrašova, SIA „Maxima Latvija” 

vadītāja, stāsta par akcijas attīstību: „Kopš 

labdarības projekta aktivizēšanas martā, jau 

ceturto mēnesi pēc kārtas, sadarbojoties kā 

ar pircējiem, tā arī ar sadarbības parneriem 

AS „Laima”, SIA „Rīgas Piensaimnieks” un 

AS „Tukuma piens”, esam jau nodrošinājuši 

stabilu ieguldījumu maznodrošināto bērnu 

atbalstam, bet neatlaidīgi centīsimies to 

palielināt, lai palīdzību saņemtu visi bērni 

un viņu ģimenes, kuriem tas nepieciešams.”  

Ziedojumus labdarības akcijai „Palīdzi 

trūcīgiem mazuļiem” iespējams veikt SIA 

„Maxima Latvija” veikalos visā Latvijā – gan 

ziedojumu kastītēs, gan izvēloties veikalos 

produktus ar īpašu akcijas zīmi „Palīdzi 

trūcīgiem mazuļiem”, kas nozīmē, ka 

ražotājs ziedos 1 centu no produkta cenas 

mazuļu atbalstam. Šobrīd labdarības akcijā 

ir iesaistījies AS „Tukuma piens” ar pienu un 

kefīru „Baltais” 2%, AS „Laima" ar dažāda 

veida cepumiem, konfektēm, zefīriem un 

dzērieniem, kā arī SIA „Rīgas Piensaim-

nieks” ar biezpiena sieriņu „Kārums” 

multipaku, ziedojot 1 centu no katra pārdotā 

produktu iepakojuma tikai „Maxima Latvija” 

veikalos. Sniegt atbalstu mazuļiem no 

trūcīgām ģimenēm var arī ziedojot Ziedot.lv 

mājas lapā  (http://www.ziedot.lv/palidzi-

trucigiem-mazuliem-2137) un zvanot uz 

ziedojumu tālruni 9006 7004 (maksa par 

zvanu 1,42 EUR).  

Tāpat Latvijas lielākajās pilsētās ir 

iespējams atstāt ziedojumus īpašā interak-

tīvā ziedošanas stendā, palīdzot mazuļiem 

burtiski nostāties uz kājām (video ar 

interaktīvo stendu skatāms šeit: http://

vimeo.com/113392368). Ziedojumu stends 

šobrīd atrodas „Maxima Latvija” veikalā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 141A, kur 

veikala apmeklētājiem ir iespēja ziedot 

Rēzeknes reģiona trūcīgajām ģimenēm. Pēc 

tam stends ceļos uz Jēkabpili, Limbažiem, 

Tukumu, Saldu, Talsiem un viesošanos pa 

Latvijas pilsētām novembrī noslēgs Rīgā. 

Labdarības akcija „Palīdzi trūcīgiem 

mazuļiem” ietilpst SIA „Maxima Latvija” 

ģimeņu atbalsta programmā „Augošai 

Latvijai”, kas apkopo dažādas uzņēmuma 

iniciatīvas un sadarbības projektus šajā 

jomā, un kuras galvenais vadmotīvs ir par 

ģimenei draudzīgu vidi un ērtu iepirkšanos. 

Vairāk iepazīties ar programmu iespējams 

mājas lapā www.augosai.lv. 

Papildu informācija:  

Jānis Beseris,  

SIA „Maxima Latvija” Komunikācijas 

vadītājs,  

tālr. 29666603,  

e-pasts: janis.beseris@maxima.lv 

www.maxima.lv, www.augosai.lv 
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Noslēgusies Vides izglītības fonda 

īstenotās kampaņas "Mana jūra" 

ekspedīcija, kuras laikā veikti jūras 

piesārņojošo atkritumu monitoringi 38 

vietās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastē. Par tīrāko atzīta Abragciema 

pludmale, bet netīrākā pašlaik ir Tūjas 

pludmale, informēja Elīna Kolāte, 

kampaņas "Mana jūra" publiciste. 

Ekspedīcija sākta 26.maijā Nidā pie Lietuvas 

un Latvijas robežas un ilgusi līdz pat 

28.jūnijam, kad tās dalībnieki šķērsoja finiša 

līniju Ainažos pie Latvijas un Igaunijas 

robežas. 

Jūru piesārņojošo atkritumu monitoringi 

veikti pēc ANO Vides programmas metodikas 

- apsekotas pludmales 100 metru garumā no 

ūdens līnijas līdz pirmajai pastāvīgajai 

veģetācijai vai līdz stāvkrastam (atkarībā no 

pludmales) un uzskaitīti visi atrastie 

atkritumi. Vides izglītības fonda pārstāvji jau 

analizējuši atkritumu monitoringa rezultātus, 

un ir noskaidrotas Latvijas tīrākās un 

netīrākās pludmales. 

Lasīt tālāk 

ATSŪTI FOTOGRĀFIJU VAI STĀSTU UN BRAUC  

UZ VALSTI NO GLOBĀLAJIEM DIENVIDIEM! 
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NOSKAIDROTAS LATVIJAS TĪRĀKĀS UN NETĪRĀKĀS PLUDMALES 

Organizācija „Zaļā Brīvība” aicina 

piedalīties fotografēto un rakstīto 

stāstu konkursā „Cieņpilna Dzīve 

Visiem”. 

Par ko ir šis konkurss? 

ANO Tūkstošgades attīstības mērķi ir 

globāla vienošanās par visaptverošu 

attīstību, nevis izrāvienu kādā konkrētā 

jomā. Tie ir iedibinājuši vērienīgu 

vispasaules sarunu un vienošanās 

iespēju tradīciju. Taču ir būtiski, lai 

izpratne par līdzsvarotu globālo 

attīstību izietu ārpus dokumentu 

kalniem un politiskajām debatēm, parādot, ka 

Tūkstošgades attīstības mērķi ir palīdzējuši 

īstiem, nevis izdomātiem cilvēkiem. Tie ir 

palīdzējuši pasaulei mainīties: nabadzība ir 

samazinājusies uz pusi, tāpat uz pusi ir 

izdevies samazināt to cilvēku skaitu, kam nav 

pieejams tīrs dzeramais ūdens, vairāk nekā 

trīs miljonu bērnu dzīvība ir izglābta no 

malārijas, 90 % no nabadzīgāko valstu 

bērniem ir piekļuve pamatizglītībai, un ir 

p a l i e li nā ju si e s me i teņ u  u n z ēn u 

dzimumlīdztiesība. Bet mums joprojām vēl 

daudz kas ir jāizdara. Pats svarīgākais ir, lai 

bagātinātos mūsu izpratne par pasauli kā par 

savām globālajām mājām, kas dos spēcīgu 

pamatu cerīgai nākotnei arī vietējā mērogā. 

Ceram, ka fotografēto un rakstīto stāstu 

konkurss ieinteresēs tevi dalīties ar savām 

fotogrāfijām un stāstiem, dodot iespēju mums 

visiem būt redzošākiem, atvērtākiem un 

līdzdarbīgākiem. 

Konkursa mērķis ir dot konkursa dalībnie-

kiem iespēju bagātināt sabiedrības izpratni 

par globālo attīstību un aktualizēt attīstības 

sadarbības jomu. 

Kā piedalīties konkursā? 

Konkursam vari iesniegt līdz trijām 

fotogrāfijām un trim rakstītiem stāstiem, kas 

nav vecāki par trim gadiem, attēlo ikdienas 

dzīvi, nevis ir izdomāti, un kas atbilst 

konkursa nolikumā aprakstītajām prasībām. 

Drīkst iesniegt arī jau iepriekš publicētus 

darbus. 

Lai iesniegtu savus darbus:  

 Rūpīgi izlasi Konkursa nolikumu; 

 Aizpildi Tiešsaistes reģistrācijas veidlapu 

un augšupielādē savus darbus. 

Kad šis konkurss notiek? 

Konkursa darbus vari iesniegt no 06.07.2015. 

līdz 09.09.2015. 

Kas var piedalīties? 

Konkursā var piedalīties profesionāli vai 

neprofesionāli fotogrāfi un žurnālisti, kam ir 

vismaz 18 gadi, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā, un 

nepārstāv organizāciju, kas rīko šo konkursu. 

Kāda ir konkursa balva? 

Konkursa balva ir brauciens uz kādu no 

zemu ienākumu valstīm, kas saņem 

oficiālo attīstības palīdzību (OAP). 

Kā un kur notiks konkursa labāko 

darbu izstāde? 

Žūrijas izvēlēto labāko darbu izstāde 

notiks šī gada rudenī un ziemā dažādās 

Latvijas pilsētās. Tajā būs iekļauti arī 

labākie konkursa darbi no citām 

projekta Mediji attīstībai dalībvalstīm: 

Lietuvas, Igaunijas, Slovākijas, Somijas 

un Lielbritānijas. 

Fotografēto un rakstīto stāstu konkurss 

„Cieņpilna Dzīve Visiem” ir daļa no projekta 

Mediji Attīstībai (EYD2015: Media for 

Development, DCI-NSAED/2014/338-309), 

kas ir Eiropas Komisijas atbalstīts projekts ar 

mērķi, iesaistot medijus, veicināt sabiedrības 

izpratnes pilnveidi par savstarpējo saikni un 

izaicinājumiem globālā līmenī. 

Latvijā šo konkursu organizē biedrība ZAĻĀ 

BRĪVĪBA, kas ir viena no projekta Mediji 

Attīstībai dalīborganizācijām. 

Vairāk informācijas par projektu: http://

www.zalabriviba.lv/par -zalo-brivibu/zb-

projekti/mediji-attistibai/. 

Projekta aktivitātēm seko arī tīmekļa vietnē: 

http://media4development.blogspot.com/ 

Sociālajos medijos izmantotais projekta 

tēmturis: #EYD2015 #M4Dproject. 

Jautā, ierosini un piedalies: 

inga@zalabriviba.lv 

http://www.zalabriviba.lv/par-zalo-brivibu/zb-projekti/mediji-attistibai/
http://www.zalabriviba.lv/par-zalo-brivibu/zb-projekti/mediji-attistibai/
http://www.zalabriviba.lv/par-zalo-brivibu/zb-projekti/mediji-attistibai/
http://media4development.blogspot.com/
mailto:inga@zalabriviba.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 

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

           @jekabpilsNVO 

            Jēkabpils NVO resursu centrs 

 

27. jūlijā 

pulksten 16.00 

Bijušā bērnudārza „Zvaigznīte” ēkas  

Jaunā ielā 39i zālē, Jēkabpilī 

Psiholoģes DIĀNAS  ZANDES 

lekcija jaunajām māmiņām 

„KĀ IZPRAST SAVU MAZULI?” 

Rīko biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs ” 

 

 

1.augustā 

ar reģistrāciju no  pulksten 11.00 

Jēkabpils stadionā, Brīvības ielā 289 

bērnu un jauniešu ar īpašām 

vajadzībām 

„SPORTA SPĒLES 2015” 

Pieteikšanās līdz 25. jūlijam pa tālruni: 29950767 

Rīko Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām 

vajadzībām biedrība „Cerību sala” 

 

8.augustā 

Nevalstisko organizāciju 

piedalīšanās 

JĒKABPILS PILSĒTAS SVĒTKOS 

 

Visa gada garumā 

Jēkabpils NVO resursu centrs, Brīvības ielā 45 

piedāvā: konsultācijas biedrībām 

 GRĀMATVEDĪBAS un LIETVEDĪBAS  

JAUTĀJUMOS bez maksas,  

Tālr.: 26326653 (Santa); 29811673 (Monta)  

Iezīmē savā kalendārā! 

AICINA JAUNIEŠUS PIEDALĪTIES  

PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENĀ 

Liene Luīze Skaidrā,  

biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" 

struktūrvienības Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne 

vadītājas asistente 

LSKJ aicina jauniešus piedalīties 

pieredzes apmaiņas braucienā ''Kultūru 

kaleidoskops'', kurā caur neformālās 

izglītības metodēm piedāvā ielūkoties 

piecu projekta dalībvalstu (Latvijas, 

Polijas, Slovākijas, Turcijas un Ukrai-

nas) kultūru aizkulisēs. 

Projekta mērķis ir izzināt kultūru atšķirības 

dejā, mūzikā, teātrī un mākslā, kā arī veicināt 

starptautisko draudzības saišu veidošanos. Tā 

laikā plānotas dažādas tematiskās darbnīcas, 

kā arī nacionālie vakari, kuros būs iespēja 

tuvāk iepazīties ar dalībvalstu tradīcijām. 

Dalībnieku profils: 8 aktīvi jaunieši vecumā 18 

līdz 26 gadiem, kuriem ir interese gan par 

latviešu, gan citu tautu kultūru. 

Apmaiņas norises laiks: 2015. gada 9. līdz 18. 

augusts, Sorkwity (Polija). 

Apmaiņas darba valoda: angļu. 

Projekta ietvaros tiek segti uzturēšanās 

izdevumi, taču var būt nepieciešams 

līdzmaksājums ceļa izdevumu segšanai. 

Lai pieteiktos apmaiņai, līdz 16. jūlijam 

jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa 

http://goo.gl/forms/37JeSzKT28. 

Sīkāka informācija: youth@redcross.lv vai 

zvanot 22046231. 

Vai Tu zini, kas ir faktus fiksējošie dokumenti? 

Gribi uzzināt?  

Tad zvani “Jēkabpils NVO resursu centrs” lietvedei  

T. 29811673 

LŪDZ PIEDALĪTIES 

APTAUJĀ 

Laura Titāne,  

Komunikācijas departamenta konsultante, 

Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” vārdā 

Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta  

konsultante Laura Titāne vēršas pie ikviena 

iedzīvotāja ar lūgumu atbalstīt aptauju, ar 

kuras palīdzību var noteikt savu pilsoniskās 

kvalitātes indeksu: „Darbojies biedrībā? 

Piedalies sakopšanas talkā? Dodies vēlēt? Tās 

visas ir pilsoniskās aktivitātes, kuras tieši Tevi 

padara par aktīvo sabiedrības daļu! Biedrība 

Latvijas Pilsoniskā alianse pēc vienpadsmit 

kritēriju principa ir izveidojusi aptauju 

lidzdaliba.lv, ar kuras palīdzību vari noteikt 

savu pilsoniskās kvalitātes indeksu. 

Aptaujas mērķis ir novērtēt Latvijas iedzīvotāju 

pašu ierosinātu, organizētu un pārvaldītu 

līdzdalību ekonomiskajos, sociālajos, kultūras 

un politiskajos procesos, lai pozitīvi ietekmētu 

savu dzīvi. Aizpildi aptauju jau tagad! 
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