
Kārtējais laikraksta "Vidusdaugavas NVO e-

avīze" numurs pie saviem lasītājiem dodas 

gandrīz vienlaikus ar valstiski svarīga lēmuma 

pieņemšanu. Saeima Līgo svētku priekšvakarā, 

18.jūnijā galīgajā lasījumā pieņēma Brīvprātīgā 

darba likumu, kas noteiks brīvprātīgā darba 

tiesisko regulējumu. 

Šajā laikraksta numurā esam ieviesuši jaunu 

rubriku - Brīvprātīgais darbs. Tajā skaidrosim, 

kas ir brīvprātīgais darbs un kā var pieteikties 

brīvprātīgajam darbam, kā arī informēsim, ko 

šajā jomā paredz likumdošana. 

Jūnija numurā ir arī piedāvājumi dažādiem 

projektu konkursiem un dalībai nometnēs, kā 

arī izglītojoša informācija lietvedībā par 

izmaiņām reģistrēšanas kārtībā biedrībām. 

Turpinām iepazīstināt ar cilvēkiem, kas sevi 

veltījuši darbam NVO sektorā un kā allaž 

informējam par jūlijā paredzētajām aktivitātēm, 

kurās varam iesaistīties. Sniedzam arī nelielu 

ieskatu NVO darbībā valsts līmenī. 

Lai mums visiem ir ražīgs vasaras pilnbrieda 

mēnesis – jūlijs. 

Sandra Mikanovska, 

E-Avīzes redaktore  

2015. gada jūnijs 
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VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 

Jūnija numurā: 
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SADARBĪBAS IESPĒJU DAŽĀDĪBU 

JĀVĒLAS SASKATĪT. ABPUSĒJI 

Projekti arvien biežāk sniedz iespēju izmantot jaunas 

sadarbības formas 

Agita Pleiko,  

projekta koordinators sadarbībai ar Jēkabpils 

pašvaldību 

Jūnijs Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 

bijis gana aktīvs – ir sagatavoti un pie-

ņemti šogad pirmie budžeta grozījumi, 

kas bijuši atbalstoši arī Jēkabpils 

nevalstiskajam sektoram – trim bied-

rībām līdzfinansēti t.s. ārējā finan-

sējuma projekti. 

Pārstāvot nevalstiskā sektora intereses komi-

teju sēdēs un stāstot par NVO projektu 

sniegtajām iespējām, nākas atbildēt arī uz 

jautājumiem par to, ko pašvaldībai, tās iedzī-

votājiem šie projekti dod? Tāpat reizēm tiek 

apgalvots, ka nav pieejama informācija par 

projektiem kopumā. Man uz šo ir citāds 

skatījums. 

Realizējot projektus, kas ir apjomīgāki pie-

saistīto finanšu ziņā un kuru galvenais finan-

sējums nāk no Eiropas Savienības vai, kā 

pašlaik – no Eiropas Ekonomikas zonas 

(EEZ) valstīm – biedrību pārstāvji, kas šos 

projektus uzraksta, vienmēr cenšas ņemt vē-

rā vispirms tās pašvaldības problēmas un to 

sekmīgus risinājumus, kuras teritorijā darbo-

jas. Jautājums drīzāk ir par to – cik tieši iz-

dodas trāpīt svarīgos kopienas jautājumos? 

Un šeit sākas stāsts par sadarbības abpusējo 

vēlmi un abpusēji meklētām problēmu risi-

nājumu iespējām. Ja tas nenotiek projekta 

rakstīšanas fāzē vai pirms tās, jā, iespējams, 

ka risinājums nav tik efektīgs, kā to plāno.  

Sadarbība – tas vienmēr ir stāsts par divām 

iesaistītajām pusēm. Par dialogu, ko nenolie-

dzami šobrīd panākt izdodas pulka biežāk un 

kvalitatīvāk, kā tas Jēkabpilī bija pirms 5-10 

gadiem. Uzkrātā pieredze abpusēji nu jau tik 

apjomīga, ka aktualizējas jautājums par 

izveidotās NVO un pašvaldības sadarbības 

lēcienu jaunā kvalitātē.  

Jaunā kvalitāte ir spēja uzticēties un uzticēt – 

kā stāsts par to, ka NVO ir izaugušas tik ļoti, 

ka uztveramas ne tikai kā līdzvērtīgs sadarbī-

bas partneris, bet arī kā noderīgs padomde-

vējs. Priekšvēstneši, ka Jēkabpilī šī uzticēša-

nās arvien pieaug, ir pēdējo atbalstīto pro-

jektu idejas – to rezultātus pavisam tieši 

varēs izmantot pašvaldības attīstības plāno-

šanas dokumentos.  

Deputātam it kā būtu jāzina daudz un par 

daudz ko jāinteresējas. Tomēr arvien kāda no 

jomām katram ir tuvāka un saprotamāka, un 

tas ir tikai cilvēcīgi. Tāpēc nav jāpārmet, ja 

kāda no NVO projektiem esamība ir paslīdē-

jusi garām nepamanīta. Tikai aicinātu tos 

deputātus un pašvaldības administrācijas 

pārstāvjus, darbiniekus, kas interesējas par 

tikai saimnieciskām problēmām un finanšu 

jautājumiem, apmeklē tikai pašas nepiecieša-

mākās sēdes Attīstības un Finanšu komitejās, 

kaut reizi būt ne tik ļoti prognozējamiem, un 

atnākt uz kādu no NVO projektu pasāku-

miem, par kuriem informācijas publiskajā 

telpā nudien netrūkst. Otrs variants – uzti-

cēties un tiešām ticēt tik ļoti, ka nepārbaudot 

piekrist publiski sniegtajai informācijai.  

Pašvaldības un NVO sadarbības visauglīgākā 

veiksme ietver šo visu – gan interesi, gan 

uzticēšanos, gan iespēju izpratni par to, ko 

viens otram varam sniegt. Un iespējas ir, jo – 

mūs vienmēr var sameklēt – informācijas 

daudz, mājaslapas pieejamas, kā partneris 

valsts iestādēm šķietam gana stabili. Jau-

tājums mūžvecais – visgrūtākais ir pirmais 

solis, jo kā nu es tā, pēkšņi?  

Lasīt tālāk 

UZMANĪBAS CENTRĀ – 

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 

IZSLUDINA pieteikšanos uz pārrunām potenciālos kapelāna amata 

pretendentus darbam Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. 

Prasības – izglītība atbilstoši MK noteikumiem Nr.134 par kapelānu dienestu 

(var būt divu pēdējo kursu studente/s) 

Pieteikties LĪDZ 15. JŪLIJAM (ieskaitot)  

pa e pastu: nvoresursi@inbox.lv, vai zvanīt 26 334 547. 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=5083
mailto:nvoresursi@inbox.lv


ATKLĀTS LABDARĪBAS AKCIJAS OTRAIS POSMS 
2.jūnijā Jēkabpils reģionālajā slimnīcā 

tika atklāts biedrības „Jēkabpils NVO 

resursu centrs” rīkotās labdarības 

akcijas „„Pasniedz roku atbalstam! 

Kopā izveidosim Jēkabpils slimnīcas 

kapelu un kapelāna praksi!” otrais – 

2015. gada posms. 

Otro labdarības akcijas posmu atklāja bied-

rības „Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes 

priekšsēdētāja Agita Pleiko.  

Klātesošos uzrunāja Jēkabpils reģionālās 

slimnīcas direktors Ivars Zvidris, kurš pauda 

atzinību NVO iniciatīvai, kas bijusi „patīkams 

grūdiens” jau labu laiku slimnīcas personāla 

vidū dzīvojošai idejai par kapelas izveidi un 

izteica cerību, ka ar labu gribu šogad telpa 

garīgās aprūpes nodrošināšanai taps gatava. 

Piebilstot, ka galvenais ir rastais kopsaucējs 

sadarbībai, kas tapis sarunās tradicionālo 

konfesiju konsultatīvajā komisijā un atbalsts 

no NVO, kā arī no iedzīvotāju puses, veiksmi 

labdarības akcijas realizācijā vēlēja Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks 

sociālajos jautājumos Jānis Raščevskis. 

Labdarības akcijas vadītāja Ligita Upīte savā 

uzrunā pateicās reģionālās slimnīcas vadībai, 

Jēkabpils pašvaldības darbiniekiem, uzņēmē-

jiem, Jēkabpils baznīcu priesteriem, kā arī vi-

siem citiem akcijas otrā posma uzsākšanas at-

balstītājiem un deva vārdu A. Žilinska Jēkab-

pils mūzikas skolas audzēkņiem un skolo-

tājiem.  

Ievadvārdus labdarības koncertam teica mūzi-

kas skolas direktore Smaida Ščerbicka. Viņa 

uzsvēra kapelas kā garīgā atbalsta nozīmi un 

pastāstīja, ka arī bērni labi izprot šo lab-

darības akcijas aspektu – skolā izvietotās zie-

dojumu kastītes satura papildināšana bieži 

vien izrādās svarīgāka par kārdinošās launaga 

maizītes iegādi. Un piebilda, ka uzstāšanās 

labdarības akcijas uzsākuma koncertā ir mil-

zīgs emocionāls gandarījums – klātbūtne ar 

sirdi un dvēseli, tāpēc spontāni radies 

nosaukums „No sirds uz sirdi”. Jāteic, ka to 

sajuta arī klausītāji – atsauksmēs skanēja vār-

di: „vienkārši brīnišķīgi”, „esmu bez valodas 

un vēl debesīs”, „tas bija kā pacelties spārnos”, 

„neatteiktos noklausīties vēlreiz” un līdzīgi. 

Labdarības akcijas uzsākšanas pasākumu ar 

savu klātbūtni pagodināja viesi – Bērnu klī-

niskās universitātes slimnīcas Vecāku mājas 

kapelāns un Rīgas Lutera draudzes mācītājs 

Linards Rozentāls, Paula Stradiņa Klīniskās 

universitātes slimnīcas garīgās aprūpes die-

nesta vadītāja, sertificēta kapelāne Dana Kal-

niņa Zaķe un sertificēta kapelāne Lelde 

Titava. L.Rozentāls projektam par kapelas 

izveidi vēlēja izdošanos un piebilda, ka garīgā 

aprūpe ir daļa no ārstniecības procesa un tas, 

ka slimnīcā tiek 

izveidota kapela 

nozīmē, ka sperts 

solis 21. gadsimta 

medicīnā. Mācītāja 

teikto papildināja 

L.Titava, uzsverot, 

ka par garīgās 

aprūpes darbinieku – kapelānu, slimnīcā 

nevar būt kurš katrs, jo izturēt bēdu 

smagumu, ar ko nākas saskarties, var tikai 

īpaši apmācīts cilvēks. Savukārt D. Kalniņa - 

Zaķe pēc pasākuma svinīgās daļas atsevišķi 

tikās ar Jēkabpils reģionālās slimnīcas nodaļu 

virsmāsām. 

Labu ceļavēju labdarības akcijai tās otrajā 

posmā novēlēt bija ieradušies arī Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības domes deputāti Andris 

Rutko un Kristīne Ozola. 

Ar Jēkabpils reģionālās slimnīcas direktora 

laipnu uzaicinājumu varēja ielūkoties telpā, 

kura paredzēta kapelas iekārtošanai. 

Labdarības akcijas vadītāja Ligita Upīte 

informēja, ka akcijā ir iesaistījušies uzņēmēji, 

kuru piedāvātais preču sortiments, tās iegādā-

joties, ļauj ikvienam no mums kļūt par lab-

darības akcijas dalībnieku.  

Izvēloties produktus ar akcijas uzlīmi „Pa-

sniedz roku atbalstam! Kopā izveidosim 

kapelu Jēkabpils slimnīcā un kapelāna prak-

si!” SIA „MARGRET” veikalā – kafejnīcā un 

„Ģaļas namā” 0,20 EUR nonāks labdarības 

akcijas kontā.  

Savukārt tie, kas SIA "DRUKO BALTIJA" 

pasūtīs krekliņu ar apdruku, kapelas izveidei 

ziedos 0,50 EUR.  

Bet SIA „SENCIS” ražoto mēbeļu pircēji 

ziedos 5,00 EUR no summas par akcijas laikā 

iegādāto preci ar uzlīmi.  

Tāpat var veikt maksājumus Ziedojumu 

kontā: ar pārskaitījumu uz biedrības „Jēkab-

pils NVO resursu centrs”, kas ir Sabiedriskā 

labuma nevalstiska organizācija (reģ. Nr. 

40008108696, Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 

5201),  banka s kon tu:  L V14PARX 

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. 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, 

Lihtenšteina un Norvēģija 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments 

un Latvijas valsts 

Līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Atbalsta:  

SIA „MARGRET”, SIA "DRUKO 

BALTIJA", SIA „SENCIS” 
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Jau ziņots, ka 2.jūnijā pulksten 12.00 

Jēkabpils reģionālajā slimnīcā tiks atklāts 

biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” 

rīkotās labdarības akcijas „„Pasniedz roku 

atbalstam! Kopā izveidosim Jēkabpils 

slimnīcas kapelu un kapelāna praksi!” otrais - 

2015. gada posms. 

Šoreiz publicējam plašāku apskatu par to, kas 

ir kapela, kādi ir to veidi, kā arī to, kas ir 

kapelāns un kādā veidā viņš var palīdzēt 

medicīnas aprūpes iestādes klientam. 

Kapela ir baznīcas paveids, kristiešu kulta 

vieta, kas var būt kā atsevišķa celtne, tā arī būt 

kādas sakrālas pamatceltnes sastāvdaļa. Tā 

var būt sekundāra reliģiska kulta vieta 

baznīcā, kulta vieta kādā citā celtnē vai arī 

atsevišķa celtne ar tai piemītošu kādu 

specifisku un noteiktu funkciju. 

Kapelas iedalās veidos, atkarībā no tā, kur 

atrodas: 

Baznīcas kapela – lielā sakrālā kristiešu 

celtnē kā baznīcā vai katedrālē kapela ir 

integrēta tās pamatceltnē, tai nav savas 

atsevišķas ēkas un tajā norisinās kādas 

reliģiskas ceremonijas. 

Pils kapela ir kapela, kas atrodas pils vai 

muižas teritorijā, kā atsevišķa celtne pils 

kompleksā vai integrēta pils ēkā. Piemēram, 

Latvijā tāda ir Preiļu muižas kapela (skat. foto 

Nr.1), kas ir kā atsevišķa ēka. Kapelu, kas ir 

integrēta pašā pils ēkā, Latvijā var apskatīt 

Ventspilī - Ventspils Livonijas ordeņa pils 

kapela (skat. foto Nr.2) turklāt ir vecākā 

saglabājusies baznīcas telpa Kurzemē. Pils 

kapelas tika būvētas ar mērķi, lai tās 

apmeklētu tikai pils īpašnieki un to viesi. 

Iestāžu kapelas ir kapelas, kas atrodas kā 

atsevišķas telpas vai celtnes uzņēmumu 

teritorijā. Tās varētu būt slimnīcas 

(piemēram, Rīgas 2. slimnīca vai Gaiļezera 

slimnīcas kapela), pašvaldības pārvaldes 

(Rīgas domes kapela), cietumi (Rīgas 

centrālcietuma kapela), militārie objekti 

(Ādažu poligona kapela), viesnīcas (viesnīcas 

"Promenāde" kapela - skat. foto Nr.3) un citi. 

Šādas kapelas biežāk iesvēta vairāku konfesiju 

garīdznieki, lai vēlāk veiktu arī reliģiskas 

ceremonijas. 

Kapsētu kapelas ir kapelas, kas atrodas 

kapsētu teritorijās un ir paredzētas mirušo 

kristīgai izvadīšani, aizlūgumiem par 

mirušajiem, īpašām Svētajām Misēm un kapu 

svētkiem. 

Savukārt kapelāna darbību Latvijā nosaka 

Ministru kabineta noteikumi Nr.:134, kuri 

izdoti saskaņā ar Reliģisko organizāciju 

likuma 14.panta piekto 

daļu.  

MK noteikumos teikts: 

„Profesionālās veselī-

bas aprūpes iestāžu ka-

pelāni ir ārstniecības 

atbalsta personas, kas 

veic ārstniecības iestā-

žu personāla un tajās 

esošo pacientu garīgo 

aprūpi, sniedzot morā-

lu atbalstu un nepiecie-

šamās konsultācijas re-

liģiskajos jautājumos 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecī-

bas atbalsta personu kompetenci ārstniecībā. 

Sociālās aprūpes iestāžu kapelāni veic sociālās 

aprūpes iestāžu personāla un tajā esošo perso-

nu garīgo aprūpi atbilstoši savai kompetencei, 

sniedzot morālu atbalstu un nepieciešamās 

konsultācijas reliģiskajos jautājumos. 

Ieskatam – SIA „Rīgas Austrumu klīniskā uni-

versitātes slimnīca” mājas lapā atrodamā 

informācija liecina, ka Kapelānu dienesta fun-

kcijas tiek realizētas veicot šādus uzdevumus: 

 novērtēt pacientu un viņu tuvinieku garī-

gās vērtības un vajadzības, kā arī garīgas 

dabas ievainojumus, lai veiktu profesio-

nālas, dokumentētas pastorāla un garīga 

rakstura intervences; 

 palīdzēt pacientiem un viņu tuviniekiem 

meklēt un/vai no jauna atklāt garīgus 

resursus kā svarīgu viņu ārstniecības un 

atveseļošanās procesa sastāvdaļu; 

 pārliecināties, ka pacientiem un viņu 

tuviniekiem ir nodrošināta brīva iespēja 

turpināt viņu reliģiskās prakses, kas 

palīdz pārvarēt nedrošību, stresu un 

ciešanas; 

 sniegt pastorālu un garīgu mierinājumu 

un padomu pacientiem un viņu 

tuviniekiem, saskaroties ar bēdām, 

zaudējumiem un sērām; 

 sniegt pastorālu un garīgu atbalstu 

medicīniskajam personālam stresa un 

garīgas dabas pārdzīvojumu gadījumos, 

kas saistīti ar pacientu aprūpi un 

ārstēšanu u.c. 

Jāpiebilst, ka, gatavojoties labdarības akcijas 

"Pasniedz roku atbalstam! Kopā izveidosim 

Jēkabpils slimnīcas kapelu un kapelāna 

praksi!" otrajam posmam, Jēkabpils NVO 

resursu centrs veica dažādu sabiedrības grupu 

aptauju. Tās mērķis bija noskaidrot, cik daudz 

zinām par to, kas ir kapela un kapelāns. Kādi 

ir aptaujas rezultāti tiks publicēts tuvākajā 

laikā. 

Foto: http://draugiem.lv; 

 http://www.promenadehotel.lv; 

http://muzejs.ventspils.lv/livonijas-ordena-

pils/ 

KAS IR KAPELA UN KAPELĀNS? 

Foto Nr.2  

Foto Nr.1  Foto Nr.3  

http://draugiem.lv/
http://www.promenadehotel.lv
http://muzejs.ventspils.lv/livonijas-ordena-pils/
http://muzejs.ventspils.lv/livonijas-ordena-pils/


TU  UN  NVO 

Jēkabpils NVO resursu centrs tur-

pina iepazīstināt ar nevalstisko 

organizāciju cilvēkiem. Šoreiz uz 

sarunu aicinājām biedrības „Dia-

logs Plus” valdes priekšsēdētāju un 

Jēkabpils NVO resursu centra val-

des locekli ALEKSANDRU KAL-

NIŅU. 

Jautājumi: 

1. Kā sākāt darbu NVO sektorā? 

2. Kas motivē turpināt darbu NVO? 

1. Šajā jūnijā paliek tieši 20 gadi, kopš 

sāku darboties nevalstiskajā sektorā - 

1995.gadā tiku ievēlēts par Jēkabpils 

rajona Uzņēmēju apvienības direktoru. Tā bija nopietna organizācija 

ar nopietniem mērķiem un darbiem. Laiki bija spraigi - cīņa ar reketu 

un citām 90to problēmām. Bija reāli darbi: uzdāvināta automašīna 

zemessardzes vajadzībām, nodoti sakaru līdzekļi kārtībsargājošajām 

organizācijām, notika raita sadarbība ar valsts iestādēm un 

pašvaldību. Tas deva arī patiesi reālus rezultātus.  

Vēl esmu vadījis Vidusdaugavas attīstības kustību, kuras mērķis bija 

sabiedrības informēšana par iespējamo celulozes kombināta 

celtniecību (joprojām uzskatu, ka to vajadzēja darīt), un jau 13 gadus 

vadu ar domubiedriem di-

bināto biedrību "Dialogs 

Plus", kas veicina NVO dar-

bības popularizēšanu un 

projektu publicitāti, jo pats 

esmu sabiedrisko attiecību 

konsultants. 

2. Darbošanās NVO piesaista 

joprojām, jo te var darīt to, 

kas tuvs sirdij, un bez "va-

došajiem norādījumiem". Cik 

aktīvs gribēsi būt – tik arī 

būsi. Uzturu sakarus ar 

sadarbības partneriem ārze-

mēs, esmu gandarīts, ka 

nodrošināju jēkabpiliešu da-

lību projektos Grieķijā, Vācijā, Dānijā, Francijā, Čehijā. Tagad attīstās 

sadarbība ar Gruziju un Ukrainu.  

Esmu atkārtoti ievēlēts Jēkabpils NVO resursu centra valdē un ceru, 

ka būšu noderīgs ar savām zināšanām un pieredzi, jo atbalstu 

biedrības izvirzītos mērķus un darbības principus, kas nodrošina reālu 

rezultātu sasniegšanu sabiedrības labā.  

Vienmēr jāsniedz roka tiem, kam nepieciešams atbalsts, palīdzība vai 

vienkārši – uzmundrinājums. Tas, manuprāt, ir viens no 

svarīgākajiem NVO uzdevumiem! 

JĒKABPILĪ AR LEKCIJU PAR MAZUĻU APRŪPI  

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

tuveni divas stundas garu lekciju vie-

sosies LU Psiholoģijas doktorantūras 

programmas doktorante Diāna Zande 

ar lekciju "Kā izprast savu mazuli?". 

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. 

Tiekoties 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 labdarības 

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 darbojas Jēkabpils NVO 

resursu centrs. 
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BŪS PIEEJAMS JAUNS IZDEVUMS PAR VARDARBĪBAS 

PREVENTĪVAJIEM PASĀKUMIEM DARBĀ AR ĢIMENĒM 

Biedrības „Jēkabpils 

NVO resursu centrs” 

projekta "Aicināts dzī-

vē!" ietvaros ir tapis 

metodiskais materiāls 

par vardarbības preventīvajiem pa-

sākumiem darbā ar riska ģimenēm. 

Materiāls ir sagatavots  elektroniskā formātā 

un drīzumā tiks piedāvāts izmantošanai. Lai 

gan domāts sociālajiem darbiniekiem 

pielietošanai profesionālajā darbībā, tas 

noderēs arī nevalstiskajām organizā-

cijām, kas darbojas sociālajā jomā un 

interešu aizstāvībā, jo tā saturā īpaša 

uzmanība pievērsta NVO kā potenciā-

lajam sociālā darba resursam.  

Materiāla autore ir projekta viena no sa-

darbības partneriem – biedrības "Val-

dardze" (Valmiera) vadītāja Eva Sāre-

Aizsilniece. 



Jēkabpils pensionāru apvienība 

„Sasaiste”  29. jūnijā pulksten 13.00 

savas mājvietas Jaunā ielā 39i dārzā 

(lietus gadījumā turpat - telpās) aicina 

uz  veselības veicināšanas pasākumu 

senioriem „Sportojam Pēterdienas 

noskaņās”. 

Kā pastāstīja apvienības „Sasaiste” valdes 

priekšsēdētāja Biruta Jemeļjanova, tad  

pasākums būs viena no Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības atbalstītā projekta „Lai senioriem 

stipra sirds un laba veselība!” aktivitātēm.  

Pēc sportošanas paredzēta kopīga Pēterdienas 

atzīmēšana, tāpēc lūgums senioriem nākt ar 

groziņiem. „Sasaiste” no savas puses 

parūpēšoties par sieru un kvasu. 
Laipni gaidīts ikviens seniors! 

AICINA UZ SPORTOŠANU 

PĒTERDIENAS NOSKAŅĀS 
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Arī Jēkabpils nu ir to pilsētu 

skaitā, kurās šogad tika atzīmēta 

Vispasaules publiskās adīšanas 

diena.  

7. jūnijā Kena parkā uz kopīgu 

adīšanas pasākumu jēkabpiliešus 

aicināja Jēkabpils pensionāru apvie-

nības „Sasaiste” rokdarbnieces. 

Lai pirmā Vispasaules publiskās 

adīšanas diena iezīmētos ar kādu īpašu 

adījumu, tika nolemts, ka adīs šalli 

Jēkabpils lūsim. „Sasaistes” vadītāja 

Biruta Jemeļjanova pastāstīja, ka šobrīd vēl konkrēti nav saskaņots, kurā brīdī, bet ir 

doma, ka šalles uzsiešana varētu norisi-

nāties ar ceremoniju pilsētas svētku 

laikā.  

Šalle lūsim top no adītiem, tamborētiem, 

austiem, tapotiem un citos veidos 

darinātiem tekstila kvadrātiem aptuveni 

20x20 cm lielumā. Interesenti, kas vēlas 

arī savu roku darbu pielikt pie Jēkabpils 

simbolam domātās šalles, tiek lūgti pašu 

darinātos kvadrātus nodot Jēkabpils 

pensionāru apvienībā „Sasaiste” – Jaunā 

ielā 39i. 

Lai top šalle Jēkabpils lūsim! 

ADĪŠANAS DIENĀ TOP ŠALLE JĒKABPILS LŪSIM 

J ē k a b p i l s  b a l t k r i e v u 

bi edrī ba  „ Sp a t ka nne” 

sadarbībā ar Jēkabpils 

Galveno bibliotēku 29.maijā 

rīkoja pirmās „Latviešu – 

baltkrievu, baltkrievu – 

latviešu” vārdnīcas atvēr-

šanas svētkus. 

Vārdnīcu izdevusi Latvijas Balt-

krievu savienība, un uz sarī-

kojumu bija ieradusies Latvijas 

Baltkrievu savienības valdes 

locekle un vārdnīcas izdošanas 

projekta vadītāja Jeļena Laza-

reva, kura atzinīgi novērtēja 

Jēkabpils baltkrievu biedrības 

darbību un pauda prieku par to, 

ka vārdnīca tiek uztverta kā 

nozīmīgs elements latviešu un baltkrievu 

tautu savstarpējo kultūras saišu stiprināšanā. 

J. Lazareva piebilda, ka šis bijis pirmais 

gadījums, kad sabiedriska organizācija realizē 

tik apjomīga darba izdošanu. Divus vārdnīcas 

eksemplārus dāvinājumā saņēma Jēkabpils 

galvenā bibliotēka. 

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja Zi-

naīda Rabša, saņemot vārdnīcas, uzsvēra, ka 

bibliotēkai tā ir vislabākā dāvana - vārdnīcas 

nekad nenoveco. Z. Rabša vārdnīcas izdošanas 

projekta vadītājai piemiņai par viesošanos 

bibliotēkā pasniedza I. ziedoņa un R. Ziedoņa 

kopdarbu - grāmatu „Mežu zemē Latvijā”. 

Vārdnīcā ir 40 000 vārdu, kas atspoguļo abu 

valodu mūsdienu leksiku, proti, tradicionālo, 

sabiedriski politisko, zinātniski populāro, 

tehnisko; šeit tāpat atrodami arī daži seni 

vārdi, folklorismi un etnogrāfismi. Par 

latviešu un baltkrievu alfabēta, īpašvārdu, 

mēnešu nosaukumu kopīgajām un 

atšķirīgajām niansēm klāteso-

šajiem pastāstīja „Spatkanne” 

aktīviste Zinaīda Grinko. Bet 

biedrības vadītāja Valentīna Do-

raščenoka informēja par vārd-

nīcas sastādītāju, filoloģijas dok-

tori, baltkrievu literatūras tul-

kotāju un pētnieci Mirdzu Ābolu. 

Pati autore diemžēl sava mūža 

darba izdošanu nesagaidīja - 

2007. gadā M. Ābola aizgāja mū-

žībā. Un vēl trīs gadi bija ne-

pieciešami, līdz vārdnīca pied-

zīvoja pirmo prezentāciju Rīgas 

domē, kas kopā ar uzņēmumu 

„Liepājas metalurgs” ir finansiālie 

atbalstītāji. Savu artavu vārdnīcas 

sagatavošanā sniegusi arī Balt-

krievijas vēstniecība Latvijā. 

Vārdnīca iespiesta Jelgavas pilsētas 

tipogrāfijā. Izdevuma tirāža – 500 

eksemplāru. 

Sarīkojumu ar dziesmām latviešu un 

baltkrievu valodās muzikāli papildināja 

Jēkabpils baltkrievu biedrības vokālais 

ansamblis „Zaviruha”, bet bibliotēkas 

interjeru – tradicionālajiem baltkrievu 

rakstiem izšūtie dvieļi. 

JĒKABPILĪ PREZENTĒ PIRMO „LATVIEŠU - BALTKRIEVU, 

BALTKRIEVU - LATVIEŠU” VĀRDNĪCU 
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NOSLĒDZ PROJEKTU „IEGŪSTAM DALOTIES – 

MĀCĪBAS INTEGRĀCIJAI” 
No 18. līdz 22. jūnijam Suvalku pilsētā, 

Polijā uzturējās Jēkabpils poļu bied-

rības „Rodacy” pārstāvju gupa – infor-

mē biedrības „Rodacy„ valdes loceklis 

Rihards Barkovskis. 

Viesošanās Suvalkos bija deviņu partnervalstu 

Eiropas Savienības mūžizglītības programmas 

apakšprogrammas „Grundtvig mācību partne-

rība” projekta „Iegūstam daloties – mācības 

integrācijai” noslēdzošā aktivitāte.  

Projekta īstenošanas gaitā biedrības aktīvisti 

klātienē varēja iepazīties ar poļu kopienu 

darbību Polijā, Vācijā, Čehijā, Zviedrijā, 

Grieķijā, Lietuvā, Francijā un Nīderlandē – 

nupat – maija sākumā. Nīderlandes apmek-

lējumam tika deleģētas „Rodacy” pārstāves 

Leokādija Beluse un Anita Godiņa. Kā liecina 

A. Godiņas sniegtā informācija, viens no inte-

resantākajiem momentiem Nīderlandes poļu 

rīkotajā konferencē par valodu kā nācijas 

identitātes saglabātāju, bijusi diskusija par 

poļu mentālo tēlu dažādās valstīs, un rezultāts 

paudis, ka polis ir dzīves-

priecīgs, apsviedīgs un 

veikls tirgotājs. Otrs 

moments saistās ar 

vispārzināmo faktu, ka 

kultūra visos laikos ir 

tuvinājusi tautas un 

veicinājusi komunikāciju 

s tar p ci lvēk ie m – 

konferences ietvaros 

n o t i k u š ā  k o n c e r t a 

sākumā A. Godiņas 

atskaņotie F. Šopēna 

skaņdarbu fragmenti 

raisījuši sarunu ar koncerta dalībnieku, Vācijā 

dzīvojošo poļu izcelsmes komponistu, pianistu 

Slavomiru Olšamovski. Nīderlandē apmeklēta 

tur dzīvojošo turku biedrība, kā arī mājinieku 

organizētajās ekskursijās Hāga un Keikenkofa, 

braucienā pa kanāliem apskatīta Amsterdama. 

Pašu mājās – Jēkabpilī, „Rodacy” projekta 

dalībvalstu poļu organizāciju pārstāvjus 

uzņēma pērn, kad, kopā svinot „Līgo” svētkus 

un Jāņu dienu, rādīja un mācīja senās latviešu 

Saulgriežu tradīcijas. Līdzīgus svētkus svin arī 

Polijā, tikai divas dienas agrāk – 21. jūnijā, un,  

kā piebilst R. Barkovskis – šogad tiem, kas 

dosies uz projektu noslēdzošo konferenci 

Suvalkos, senos Saulgriežu svētkus būs iespēja 

nosvinēt divreiz. 

APVIENO NŪJOŠANAS ENTUZIASTUS 

UN NŪJOT GRIBĒTĀJUS 
Jēkabpils N VO resursu centra 

biedrorganizācija biedrība „Holista” 

24.maijā, ko Starptautiskā Nūjošanas 

Federācija ir pasludinājusi par 

Pasaules Nūjošanas Dienu, visus 

nūjošanas entuziastus un  nūjot 

gribētājus Jēkabpilī, Vecpilsētas 

laukumā aicināja uz kopīgu nūjošanas 

pasākumu. 

To, ka nūjošana arī Jēkabpilī iegūst aizvien 

lielāku popularitāti, liecināja Vecpilsētas 

laukumā sapulcējušies turpat vai pussimts 

interesentu. Pasākums, kā tas pienākas īstā 

treniņā, iesākās ar ķermeņa un locītavu 

iesildīšanu nūjošanas treneru Ligitas Upītes 

un Liānas Pudānes vadībā. Nākamais 

„Holistas” rīkotās aktivitātes posms vienlaikus 

apvienoja gan sportiskas, gan izglītojošas 

nodarbības elementus – gides Silvas Gavares 

pavadībā nūjotāji devās pārgājienā pa 

Jēkabpili. Pasākums noslēdzās ar nūjošanai 

obligātajiem muskuļu atslodzes  vingrinā-

jumiem. 

Jāpiebilst, ka šis ir jau otrais gads, kad 

biedrība „Holista” Pasaules Nūjošanas Dienā 

aicina pievērsties veselīgam dzīvesveidam, 

fiziskām aktivitātēm izvēloties tieši nūjošanu, 

jo tā nodarbina ap 90% cilvēka muskuļu, 

stimulē sirds, asinsvadu un 

elpošanas sistēmas dar-

bību. . Nūjošanai nav īpašu 

prasību pret dalībnieku 

n ū jo šan a s i e maņ ā m, 

turklāt nodarbības grupā 

var vairot draugu pulku. 

Biedrības „Holista” vadītāja L.Upīte informē, 

ka ikviens, kas grib pievienoties nūjotājiem, 

ceturtdienās pl.18.00 tiek aicināti uz kopīgu 

treniņnodarbību „Pierādi sevi” Jēkabpils 

pilsētas Mežaparkā”, kur biedrības treneri 

ievadīs pareizā nūjošanas tehnikā, kā arī 

pastāstīs par izmantojamo ekipējumu – 

nūjām un ieteicamo apģērbu. Sīkāka 

informācija: tālr.26548737 (Ligita).    



Jēkabpils NVO resursu centrs piedāvā  

BEZMAKSAS konsultācijas grāmatvedībā un lietvedībā.  

Bezmaksas konsultācijas būs pieejamas līdz 2015.gada beigām. 
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Biedrības „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” biedrorganizācija apvienības 

„Daugavas Vanagi Latvijā” Jēkabpils 

nodaļa 29. jūnijā no pulksten 10.00 līdz 

13.00 savā mājvietā Jaunā ielā 39I, 

Jēkabpilī rīko akciju „Retā grāmata 

manā bibliotēkā”. 

Apvienības valdes priekšsēdētāja Edīte 

Ortveina akcijas ietvaros aicina ikvienu, kam 

mājās ir grāmata, ar  kuru iespējams pārsteigt 

- vai tā būtu visbiezākā, visplānākā, vislielākā 

vai vismazākā, vissenākā, visgreznāk iesietā 

vai ar kādu citu interesantu iezīmi – nākt uz 

apvienības telpām, kur būs iespējams apskatīt 

citu atnestos bibliogrāfiskos retumus un 

pastāstīt arī par savu reto grāmatu. 

E. Ortveina piebilst, ka aicināti arī grāmatu 

īpašnieki, kuru bibliotēkās ir grāmatas ar pašu 

autoru ierakstiem, iespējams, ka ir arī tādu 

rakstnieku autogrāfi, kas ir vēsturiski retumi. 

RĪKO AKCIJU „RETĀ GRĀMATA  

MANĀ BIBLIOTĒKĀ” 

Realizējot Jēkabpils pilsētas pašval-

dības projektu konkursā atbalstīto 

biedrības „Vides un tūrisma attīstības 

klubs „Sēlija”” iniciatīvu „Virtuālā Jē-

kabpils pašu rokām”, 4. jūnijā Kena 

parkā norisinājās zibakcija, kurā jē-

kabpilieši un pilsētas viesi varēja izteikt 

domas un savu redzējumu par to, kam 

būtu jātop šajā jēkabpiliešu iecienītajā 

brīvdabas atpūtas parkā, lai tajā ērti un 

patīkami ikvienam – gan senioriem, 

ģimenēm ar bērniem, gan tiem, kas 

Jēkabpili iepazīt ieradušies no tālākiem 

novadiem un valstīm.  

Biedrības „Vides un tūrisma attīstības klubs 

„Sēlija”” projekts „Virtuālā Jēkabpils pašu ro-

kām” top sadarbībā ar radošo apvienību 

„Vizuālās kultūras klubs”, Jēkabpils jauniešu 

domi un biedrību Kristīgai paaudžu kopībai 

„Tilts”.  

Zibakcija Kena parkā noslēdza projekta pirmā 

posma triju dienu aktivitātes, kuru laikā inte-

resenti bez maksas apguva mārketinga, pro-

jektu vadīšanas un komandas darba pamatus.  

Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un iesniegti 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, kur tos – jācer – 

izskatīs un ņems vērā, veidojot Kena parka 

attīstības koncepciju. 

Kā rāda novērojumi – cilvēki dažādi attiecas 

pret to, kas notiek, un, kas varētu nākotnē 

notikt Kena parkā. Dažus no aptaujātajiem, 

jautājumi acīmredzami izprovocēja 

uz spilgtām negatīvisma izpaus-

mēm, bet lielākoties iedzīvotāji 

aktīvi pauda savas vēlmes. Lūk 

dažas – vairāk ziedu, nožogojumu 

jānomaina ar vizuāli estētiskāku, 

vajadzīgs smilšu rotaļlaukums 

bērniem, lieliski iederētos sa-

kārtota estrāde ar mūzikas va-

kariem brīvdienās un vēl 

daudzas idejas. 

Kā uzsvēra biedrības „Vides un 

tūrisma attīstības klubs „Sē-

lija”” vadītāja Rasma Draška, 

tad svarīgākais šobrīd ir iekus-

tināt sabiedrību. „Ne jau vien-

mēr vajag lielu naudu,” piebilst 

R. Draška, norādot uz jauniešu 

veidotajiem krēsliem no palikt-

ņiem.  

VEIC APTAUJU PAR IDEJĀM  

KENA PARKA LABIEKĀRTOŠANAI 
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Saeima Līgo svētku priekšvakarā,  

18.jūnijā galīgajā lasījumā pieņēma 

Brīvprātīgā darba likumu, kas noteiks 

brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu. 

Brīvprātīgais darbs tiek definēts kā organizēts 

un uz labas gribas pamata veikts fizisks vai 

intelektuāls darbs, ko fiziska persona bez 

atlīdzības veic sabiedrības labā. Likums no-

teic, ka brīvprātīgajam darbam nav pelņas 

gūšanas nolūka un ar brīvprātīgā darba 

veicējiem neaizstāj nodarbinātos. 

Brīvprātīgo darbu varēs organizēt biedrības 

un nodibinājumi, tostarp arodbiedrības un to 

apvienības, valsts un pašvaldību iestādes, kā 

arī politiskās partijas un to apvienības. 

Brīvprātīgo darbu drīkstēs veikt persona, kas 

sasniegusi 13 gadu vecumu, un paredzēts, ka 

personas vecumā no 13 līdz 16 gadiem brīv-

prātīgo darbu varēs veikt tikai ar likumiskā 

pārstāvja rakstveida piekrišanu. 

Tiesiskās attiecības starp brīvprātīgā darba 

organizētāju un veicēju tiks nodibinātas, 

pusēm vienojoties par veicamā darba apjomu, 

izpildes kārtību, termiņu, kā arī pēc brīv-

prātīgā darba veicēja iepazīšanās ar saviem 

pienākumiem un tiesībām. 

Atsevišķos gadījumos būs jānoslēdz rakst-

veida līgums, piemēram, ja to pieprasa viena 

no pusēm vai arī, ja paredzēts segt izdevumus, 

kas saistīti ar brīvprātīgo darbu. Tāpat līgums 

nepieciešams, ja brīvprātīgajā darbā tiek 

iesaistītas nepilngadīgas personas. 

Likums paredz veidot brīvprātīgā darba vei-

cēju informācijas sistēmu, lai attīstītu brīvprā-

tīgā darba iespējas, nodrošinātu un koor-

dinētu informācijas apmaiņu starp personām, 

kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīv-

prātīgā darba organizētājiem, kā arī nodro-

šināt personas pieteikšanos brīvprātīgajam 

darbam. 

Likums definē gan brīvprātīgā darba orga-

nizētāja, gan veicēja tiesības un pienākumus. 

Brīvprātīgā darba likums stāsies spēkā 

2016.gada 1.janvārī. 

Avots: saeima.lv  

PIEŅEMTS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA LIKUMS 

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 

Biedrības un nevalstiskās organizācijas parasti 

ir veicamo darbu un ideju bagāti, un papildus 

palīdzība būtu ļoti vērtīga. Eiropas brīvprātīgā 

darba projektu ietvaros jaunieši no citām 

Eiropas valstīm var ierasties biedrībā termiņā 

līdz pat 1 gadam un sniegt savu palīdzību 

biedrības ikdienas darbā, ienest jauns idejas 

un īstenot savas iniciatīvas. Eiropas brīv-

prātīgā darba projekti tiek īstenoti program-

mas „Erasmus+” ietvaros, ko Latvijā koordinē 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

(JSPA) http://jaunatne.gov.lv/. 

Kā organizācijai akreditēties, lai varētu 

uzņemt Eiropas brīvprātīgos jauniešus? 

Pirmkārt organizācijai ir jāsaņem savs PIC 

kods. Tikko kā JSPA ir publicējusi video, kur 

soli pa solim skaidrots kā iegūt šo PIC kodu, 

kā arī citi video, kā pareizi aizpildīt projektu 

pieteikumu veidlapas un iesniegt tās tieš-

saistē. http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/

pieejami-video-ka-iegut-pic-kodu-un-aizpildit

-pieteikumu-veidlapas 

Pēc PIC koda saņemšanas organizācija varēs 

sākt pildīt pieteikuma anketu organizācijas 

akreditācijai. http://jaunatne.gov.lv/lv/

e r a s m u s / o r g a n i z a c i j u - a k r e d i t a c i j a 

Organizācijas akreditācija ir nepieciešama, lai 

JSPA pārliecinātos par biedrības gatavību uz-

ņemt jauniešus un pārdomātību par to, ko 

viens vai vairāki jaunieši brīvprātīgā darba 

ietvaros varētu darīt organizācijā.  

Informācija aizpildāma latviešu valodā, bet 

apraksts par organizāciju un piedāvātajām 

iespējām jauniešiem jāaizpilda angļu valodā. 

Vidēji mēneša laikā pēc akreditācijas 

pieteikuma iesniegšanas pārstāvji no JSPA 

ieradīsies akreditācijas vizītē, kur pārrunu 

veidā pārliecināsies par biedrības gatavību 

īstenot biedrībā Eiropas brīvprātīgo darbu. 

Kā Jēkabpils NVO resursu centrs var 

palīdzēt organizācijām akreditācijas 

procesā? 

Ikviena organizācija var akreditēties koor-

dinējošās, nosūtošās un uzņemošās organi-

zācijas statusam. Jēkabpils NVO resursu 

centrs ir akreditēts visiem trim statusiem. Tā 

kā Jēkabpils NVO resursu centrs savā 

pamatdarbībā strādā kā atbalsta punkts 

Jēkabpils un Vidusdaugavas reģiona bied-

rībām, arī Eiropas brīvprātīgā darba projektu 

ietvaros esam gatavi uzņemties koordinatora 

lomu. Tas nozīmē, ka palīdzēsim biedrībām 

sagatavoties akreditācijai un nākotnē arī pro-

jektu iesniegšanai. Varam būt arī projekta 

koordinatori pašvaldības iestādēm – 

bērnudārziem, skolām, bibliotēkām, tūrisma 

centram u.c., kas vēlas uzņemt Eiropas 

brīvprātīgos. Bet jeb kurai organizācijai, kas 

plāno uzņemt brīvprātīgos, ir jāakreditē 

biedrība vai iestāde uzņemošās organizācijas 

statusam. 

Kad ir tuvākais EBD iesniegšanas 

termiņš? 

2015.gada 1.oktobris.  

Gan projektu, gan akreditācijas pieteikumu 

iesniegšana notiek tikai elektroniski. 

 

Seko mums sociālajos medijos:  

 @jekabpilsNVO     

Jēkabpils NVO resursu centrs 

KĀPĒC ORGANIZĀCIJĀM UZŅEMT  

EIROPAS BRĪVPRĀTĪGOS? 

saeima.lv
http://jaunatne.gov.lv/
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/pieejami-video-ka-iegut-pic-kodu-un-aizpildit-pieteikumu-veidlapas
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/pieejami-video-ka-iegut-pic-kodu-un-aizpildit-pieteikumu-veidlapas
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/pieejami-video-ka-iegut-pic-kodu-un-aizpildit-pieteikumu-veidlapas
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/organizaciju-akreditacija
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/organizaciju-akreditacija
https://twitter.com/JekabpilsNVO
https://www.draugiem.lv/group/18645137/jekabpils-nvo-resursu-centrs/
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JĒKABPILĪ VIESOJAS ZĪGENES UN VESTFĀLENES 

EVAŅĢĒLISKĀS BAZNĪCAS INSTITŪTA  

„BAZNĪCAI UN SABIEDRĪBAI” PĀRSTĀVJI 
13. jūnijā biedrība Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”  uzņēma 

viesus no Vācijas – Zīgenes un Vestfālenes Evaņģēliskās 

baznīcas institūta „Baznīcai un sabiedrībai” pārstāvjus.  

Kā pastāstīja biedrības KPK „Tilts” vadītāja Inita Zarkeviča, viesi no Vācijas 

Jēkabpilī bija pirmo reizi. Institūts „Baznīcai un sabiedrībai” ir Latvijas 

Evaņģēliski luteriskās baznīcas sadarbības partneris un pārstāv daudzu 

mazāku organizāciju intereses.  

Vestfālenieši viesošanās laikā apmeklēja Krustpils pili un aplūkoja Jē-

kabpili no pils skatu torņa, ielūkojās jaunākajā Jēkabpils dievnamā – 

Krustpils katoļu baznīcā, un pabija Jēkabpils Svētā Gara pareizticīgo 

klosterī, kur ne tikai apskatīja slaveno Dievmātes Jakobštates ikonu, bet 

baudīja arī vakariņas.  

Lasīt vairāk 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 

„Dzīvības koks” jau septīto gadu 

nodrošina psihosociālās rehabilitācijas 

programmas „Spēka Avots” cilvēkiem, 

kuri zina, ko nozīmē diagnoze „vēzis”!  

Psihosociālā rehabilitācija ir pasākumu 

kopums, kas ļauj rast sevī spēku, lai 

pilnvērtīgi turpinātu dzīvi pēc vēža. Tāpēc 

ikviens, kas saskāries ar diagnozi „ļaundabīgs 

audzējs”, tiek aicināts pieteikties uz kādu no 

piecu dienu psihosociālās rehabilitācijas 

programmām „Spēka Avots”.  

Piecu dienu psihosociālās rehabilitācijas 

programmu laiki:  

05. - 10. jūlijs;  

12. - 17. jūlijs; 

9.-14.augusts.  

Pieteikuma forma un vairāk 

i n f o r m ā c i j a s :  h t t p : / /

d z i v i b a s k o k s . l v / ?

lapa=raksti&id=334 . Vietu 

skaits dalībai programmās ir 

ierobežots, tāpēc dalībnieki 

t i e k  a i c i n ā t i  n e a t l i k t 

pieteikšanos un darīt to pēc iespējas 

savlaicīgāk. 

ATVĒRTA PIETEIKŠANĀS NOMETNĒM PACIENTIEM  

AR DIAGNOZI „ĻAUNDABĪGS AUDZĒJS” 

Biedrība "Jēkabpils NVO resursu 

centrs" sadarbībā ar fondu "Ziedot.lv" 

organizē par projektā "Palīdzi trūcī-

giem mazuļiem!" saziedotajiem līdzek-

ļiem iegādāto autiņbiksīšu un piena 

maisījuma izsniegšanu Jēkabpils un tai 

tuvējo novadu trūcīgajām ģimenēm ar 

mazuļiem līdz 2 gadu vecumam. 

Lai saņemtu palīdzību, ģimenēm, kurām ne-

pieciešama palīdzība, jāvēršas biedrībā Jē-

kabpils NVO resursu centrs – Jēkabpilī, Brīvī-

bas ielā 45, 2. stāvā darba dienās no 9.00 līdz 

17.00, un jāaizpilda iesniegums – anketa. Ģi-

menes mēnesī varēs saņemt 1 iepakojumu 

autiņbiksīšu un 2 iepakojumus ar piena mai-

sījumu "Tuttelli" (ja ārsts apliecina, ka bērni-

ņam ir alerģija un nepieciešams nozīmēt citu 

maisījumu, tad māmiņām iesniegumam jāpie-

vieno ārsta izziņa, un tas jānorāda anketā). 

Līdzi obligāti jāņem pase un Sociālā dienesta 

izsniegta izziņa par trūcīgas ģimenes statusu. 

Palīdzību saņemt iespējams arī ģimenēm 

krīzes situācijā (piemēram, pēkšņa slimība ar 

lieliem izdevumiem, izdevumi par ārstēšanos 

u.tml. iemesli). 

Jautājumu gadījumos var zvanīt 652 20097 

(birojs, darba dienās) vai 29449622 vai rakstīt 

nvoresursi@inbox.lv. Vairāk informācijas 

www.ziedot.lv.  

VAR PIETEIKTIES PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAI PROGRAMMĀ 

"PALĪDZĒSIM TRŪCĪGIEM MAZUĻIEM" 

Latvijas celiakijas pacientu biedrība 

„Dzīve bez glutēna” šī gada vasarā or-

ganizē divas bezglutēna nometnes bēr-

niem, kuriem ikdienā ir jāievēro stin-

gra bezglutēna diēta. 

Pateicoties Lielbritānijas tirdzniecības kame-

ras Latvijā (BritCham), Oriola Rīga un pārti-

kas ražotāja „Schär” atbalstam, nometnē tiks 

nodrošināta pilnvērtīga bezglutēna ēdināšana, 

un to bez maksas varēs apmeklēt bērni no 

trūcīgām ģimenēm. 

Pateicoties uzņēmuma Oriola Rīga un Itālijas 

pārtikas ražotāja Schär atbalstam, abu 

nometņu laikā visiem bērniem tiks 

nodrošināta pilna, sabalansēta un droša 

ēdienkarte. Pirmā nometne notiks jūnija 

beigās Zemgalē, otra – jūlijā beigās Vidzemē. 

Plašāka informācija par nometnes laikiem un 

programmu pieejama mājaslapā www.dzive-

bezglutena.lv. Pieteikšanās pa e-pastu: 

bezglutena.nometne@gmail.com. 

*Celiakija ir neārstējama, ģenētiska gastro-

enteroloģiskās sistēmas slimība. Celiakijas 

slimniekiem mūža garumā jāizvairās no 

glutēna – kviešu, rudzu, miežu olbaltuma, 

kas izsauc tievās zarnas bārkstiņu atrofiju, 

kā rezultātā neuzsūcas uzturvielas un attīstās 

citas slimības. 

Papildu informācija: Anna Vilsone, Latvijas 

celiakijas pacientu biedrība “Dzīve bez 

glutēna” valdes priekšsēdētāja. Mob.tel. 

24119474, e-pasts: bezglutenadzive-

@ g ma i l . c o m ,  b e z g l u te n a . n o m e tn e -

@gmail.com,  

www.dzivebezglutena.lv, www.facebook.com/

dzivebezglutena 

DIVAS BEZGLUTĒNA NOMETNES  

BĒRNIEM NO TRŪCĪGĀM ĢIMENĒM 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=5077
http://dzivibaskoks.lv/?lapa=raksti&id=334
http://dzivibaskoks.lv/?lapa=raksti&id=334
http://dzivibaskoks.lv/?lapa=raksti&id=334
mailto:nvoresursi@inbox.lv
http://www.ziedot.lv
http://www.dzivebezglutena.lv
http://www.dzivebezglutena.lv
mailto:bezglutena.nometne@gmail.com
mailto:bezglutena.nometne@gmail.com
mailto:bezglutena.nometne@gmail.com
mailto:bezglutena.nometne@gmail.com
mailto:bezglutena.nometne@gmail.com
http://www.dzivebezglutena.lv
http://www.facebook.com/dzivebezglutena
http://www.facebook.com/dzivebezglutena
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MŪRNIECE NVO FORUMĀ: POLITIKĀ IR 

VAJADZĪGA SVAIGA GAISA PLŪSMA 
Lai politiskie procesi ritētu sekmīgi, 

politikā ir vajadzīga svaiga gaisa 

plūsma un to spēj sniegt pilsoniski 

nobriedusi, ar pašcieņu apveltīta sa-

biedrība ar spēcīgām aktīvā pilsonis-

kuma strāvām, tā, atklājot ikgadējo 

Saeimas un nevalstisko organizāciju 

(NVO) forumu "Līdzdalība, vienlīdzība 

un solidaritāte – mūsdienu vērtības 

ceļā uz drošību un brīvību" sacīja 

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 

(VL-TB/LNNK). 

Uzrunājot klātesošos, viņa uzsvēra, ka politiku 

nerada tikai politiķi vien. "Maldās tie politiķi, 

kuri uzskata, ka var neieklausīties sabiedrības 

domās. Tas var radīt maldīgu visvarenības 

sajūtu, sliktākajā gadījumā arī varas 

negodprātīgu izmantošanu. Tas postoši 

ietekmē politikas reputāciju un sabiedrības 

uzticību. Iedoma, ka pilsoniskās sabiedrības 

viedokļi ir mazsvarīgi, neliecina par politiķa 

spēku," norādīja Ināra Mūrniece. 

Raksturojot NVO situāciju Latvijā, parla-

menta spīkere sacīja, ka šeit jau darbojas tra-

dicionālas nevalstiskas organizācijas, kas ir 

labi pazīstamas, un to paveiktais tiek augstu 

vērtēts. Vienlaikus viņa pauda prieku, ka 

patlaban strauji attīstās jauna pilsoniskās 

aktivitātes tendence – vietējās aktīvā pilsonis-

kuma iniciatīvas. "Tās ir aktīvas domubiedru 

grupas. Tās nesaņem grantus, tām nav 

institucionāla tīkla, bet to darbību nevar ne-

pamanīt. Reizēm tās pat nav vēl noformējušās 

oficiāli organizāciju veidā, bet viņu darbībai ir 

praktiski mērķi un sasniegumi. Šeit liela 

nozīme ir cilvēku spējai pašorganizēties, 

spējai aktīvi un ātri atrast domubiedrus un 

izveidot dažādas akcijas," pauda Mūrniece. 

Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka iniciatīvas, 

ko spēj sniegt pilsoniski aktīva sabiedrība, ir 

nozīmīgas. "Šo iniciatīvu pamatā ir pieredzes 

radīta vajadzība. Nevalstiskās organizācijas ir 

Saeimas viens no uzticamākajiem partneriem 

likumdošanas procesā, un tās rada šo svaigo, 

ventilējošo plūsmu politikas veidošanā," teica 

Mūrniece, atzīstot, ka NVO forums ir lieliska 

iespēja patiesi uzturēt saikni starp politiķiem 

un aktīvā pilsoniskuma pārstāvjiem. 

Saeimas priekšsēdētāja pateicās nevalstisko 

organizāciju pārstāvjiem, kuri diendienā ar 

saviem centieniem uzticīgi iemieso aktīvā 

pilsoniskuma ideju. "Aktīvais pilsoniskums 

sevī ietver sabiedrības iesaistīšanos pilso-

niskās un politiskās aktivitātēs vietējā, valsts, 

nacionālā, reģionālā un globālā līmenī. Neval-

stisko organizāciju un Saeimas kopējais fo-

rums ir aktīvā pilsoniskuma nozīmes aplieci-

nājums. Līdzdalība, vienlīdzība un solidaritāte 

ir cilvēci apvienojošas vērtības. Tās ir vērtības, 

ko vēlamies redzēt savā ģimenē, savā tautā, 

valstī, visā pasaulē," sacīja Mūrniece, 

piebilstot, ka aktīvais pilsoniskums ir vērsts uz 

cilvēciskās cieņas stiprināšanu, uz sociālo, 

ekonomisko un politisko plaisu aizpildīšanu. 

Materiāls tapis sadarbībā ar LETA 

STIPRINĀS KNAB UN NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU 

SADARBĪBU ĀRVALSTU UN VIETĒJĀS KORUPCIJAS 

APKAROŠANĀ 
Nevalstisko organizāciju (NVO) un 

Ministru kabineta sadarbības memo-

randa īstenošanas padomes sēdē pa-

nākta vienošanās par turpmāko Korup-

cijas novēršanas un apkarošanas biroja 

(KNAB) un NVO sadarbību ārvalstu un 

vietējās korupcijas apkarošanā,  

informē Valsts kanceleja. 

Tieslietu ministrijas (TM) valsts sekretāra 

vietniece tiesību politikas jautājumos Laila 

Medina sēdē informēja par secinājumiem pēc 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organi-

zācijas (OECD) pārstāvju vizītes Latvijā. Sa-

nāksmes laikā starp diskusijas dalībniekiem 

bija vienprātība, ka vairāk jāpopularizē 

tiesiskie instrumenti kukuļošanas un korup-

cijas iespēju mazināšanai, tostarp aktīvāk 

iesaistoties NVO sektoram, informējot sa-

biedrību un popularizējot OECD rekomen-

dācijas par komersantu iekšējo kontroli 

kukuļdošanas nepieļaušanai. 

Tikmēr Latvijas Pilsoniskās alianses direktore 

Rasma Pīpiķe informēja, ka šobrīd tiek gata-

vota aptauja, kuras mērķis ir izzināt NVO 

sektoram būtiskās aktualitātes un problēm-

jautājumus sabiedriskā labuma organizāciju 

kontekstā. Viņa arī aicināja NVO sniegt kons-

truktīvus priekšlikumus aptaujas jautā-

jumiem, lai palīdzētu sagatavot kvalitatīvāku 

un korektāku informatīvo ziņojumu. 

Tāpat Pīpiķe iepazīstināja Memoranda 

padomes sēdes dalībniekus ar NVO 

monitoringa sistēmas izveides gaitu. 

Monitorings nepieciešams, lai novērtētu NVO 

sektora vides veselību. Papildus Pīpiķe 

aicināja noskaidrot individuālo līdzdalības 

indeksu un pārbaudīt personīgo pilsoniskās 

līdzdalības līmeni, aizpildot aptauju tīmekļa 

vietnē "www.lidzdaliba.lv". 

Savukārt Kultūras ministrijas pārstāve Anita 

Kleinberga informēja par progresu Ministru 

kabineta noteikumu projekta "Biedrību un 

nodibinājuma klasifikācijas noteikumi" 

izstrādē un aicināja NVO sniegt priekšlikumus 

pēc būtības, kas vēl varētu būt aktuāli notei-

kumu sagatavošanas procesā. 

Materiāls tapis sadarbībā ar LETA 

http://www.lidzdaliba.lv
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KM ATRADUSI NVO, KURAS PALĪDZĒS 

ORGANIZĀCIJĀM LATVIJAS REĢIONOS 
Kultūras ministrija (KM) plāno slēgt 

līdzdarbības līgumus ar piecām nevals-

tiskajām organizācijām (NVO), kuras 

konkursā ieguvušas iespēju sniegt 

atbalstu organizācijām  Latvijas 

reģionos. 

Kā liecina informācija KM mājaslapā, minis-

trija slēgs līgumus "Par atsevišķu valsts 

pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās 

sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga 

jomā" ar organizācijām visos Latvijas nova-

dos. Rīgas reģionā mazākām NVO palīdzēs 

biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse", Zem-

galē – biedrība "Zemgales nevalstisko orga-

nizāciju atbalsta centrs", Kurzemē – biedrība 

"Kurzemes NVO atbalsta centrs", Vidzemē – 

nodibinājums "Valmieras novada fonds", bet 

Latgalē – biedrība "Dienvidlatgales NVO 

atbalsta centrs". 

KM šīm organizācijām uzdevusi stiprināt 

reģionālo NVO kapacitāti un veicināt to sav-

starpējo sadarbību, kā arī sadarbību ar 

vietējām pašvaldībām, komersantiem un 

kultūras iestādēm. Lai to paveiktu, vajadzīgs 

nodrošināt pieejamu un saprotamu infor-

māciju reģiona NVO to efektīvai darbībai un 

līdzdalībai, kā arī sniegt bezmaksas kon-

sultācijas NVO tām aktuālos jautājumos. 

Konkursa uzvarētājiem būs jāorganizē 

informatīvi pasākumi par interešu aizstāvību 

un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot 

pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus, 

muzejus, izglītības iestādes. KM uzdevumu 

īstenotājam būs jāorganizē pasākumi, kas 

sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās pras-

mes un attieksmes profesionāļiem un plašākai 

sabiedrībai visās vecuma grupās, kā arī tādus 

pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu 

un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves 

uzlabošanā. 

Katrā reģionā uzdevums būs arī veicināt 

starpkultūru dialogu sekmējošus pasākumus 

reģionā, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes 

veidošanu un stereotipu mazināšanu. 

Uzdots atbalstīt arī reģiona mazākumtautību 

NVO. Lai veicinātu mazākumtautību iden-

titātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un 

attīstību, nepieciešams atbalstīt dažādu mazā-

kumtautību radošo kolektīvu darbību, mazā-

kumtautību tradīciju un folkloras attīstību. 

Konkursā atbalstītajām organizācijām būs 

pienākums sekmēt mazākumtautību 

pilsonisko līdzdalību un sadarbību, kā arī 

veicināt Latvijas romu kopienas integrāciju un 

līdzdalību, tostarp sekmējot sadarbību starp 

romu kopienu un pašvaldību, kā arī sociā-

lajiem partneriem. Uzdevumu veicējiem jā-

ņem vērā Latvijas romu integrācijas politikas 

pasākumu kopums, kā arī jāatbalsta romu 

kopienas kultūras identitātes saglabāšana un 

starpkultūru dialogs. 

"Latvijas Pilsoniskā alianse" uzdevumu 

izpildei saņems 31 993 eiro, bet citu reģionu 

organizācijas – 32 000 eiro. 

Materiāls tapis sadarbībā ar LETA 

LIELĀS TALKAS PIEREDZE CEĻO UZ ĒĢIPTI 
No 12. līdz 14. jūnijam Latvijas vēstniecība 

Ēģiptē organizēja pieredzes apmaiņas 

semināru ilgtspējīgas vides un labas 

pārvaldības jomā.  

Vēstniecības sadarbības partneri bija Aleksandri-

jas Bibliotēka, kura pirms trim gadiem Ēģiptē 

aizsāka talku kustību, atsaucoties starptautiskās 

kustības Let's Do It aicinājumam, un nevalstiskā 

organizācija (NVO) Hemaya , kura pirms 20 

gadiem kā pirmā Ēģiptē uzsāka atkritumu 

šķirošanu, kā arī Igaunijas Let's Do It kustība un 

Latvijas NVO Pēdas LV . 

Seminārā piedalījās vairāk nekā 20 vadošās ne-

valstiskās organizācijas no Ēģiptes, kā arī Ēģiptes 

Vides ministrijas un Dienvidsīnājas vadības 

pārstāvji. Starp daudzām un dažādajām seminārā 

pārrunātajām tēmām īpašu ieinteresētību ēģip-

tieši izrādīja par Baltijas valstu pieredzi talku 

kustībā, par NVO dialogu ar val-

dību un dabas aizsargājamo teri-

toriju pārvaldību. Dalībniekus 

interesēja ES enerģētikas inicia-

tīva un pavasarī Rīgā notikušās 

Let's Do It konferences rezultāti. 

Vita Jaunzeme: „Talkām Latvijā ir sena tradīcija, 

tāpēc tām pie mums ir tāda atsaucība. Ēģiptē 

situācija ir atšķirīga. Tomēr vispārējā pasaules 

piesārņojuma problēma šobrīd ir tik ļoti sa-

milzusi, ka citas iespējas, kā aicināt sabiedrību 

piedalīties planētas sakopšanā, neredzu un, 

iespējams, ka tādas nav. Ikviens planētas iedzī-

votājs ar savu piedzimšanu un pirmo pamperi 

kļūst par vides piesārņotāju. Veselīgas vides 

saglabāšanas problēma attiecas uz ikvienu no 

mums un tāpēc attiecīgi ir jāuzvedas un 

jārīkojas.” 

Vēstniece Iveta Šulca, uzrunājot 

pasākuma dalībniekus, pastās-

tīja, ka vēl pirms 13 gadiem talku 

kustību Latvijā atbalstīja tikai 

nedaudzi, bet, pateicoties 

ne va l s t i sk o  o r g a ni z ā c i j u 

iesaistei, kā arī aktīvajam 

dialogam starp sabiedrību un valsts institūcijām, 

šodien tā ir jau tautas kustība. Latvija ar to var 

patiesi lepoties, jo par Latvijas pieredzi ir liela 

starptautiska interese. Vēstniece informēja 

klātesošos arī par Latvijas ES prezidentūras 

norisi un prioritātēm. 

Preses relīzi sagatavoja: 

Latvijas vēstniecība Ēģiptē un Lielās Talkas 

administratore Evija Grīnmane 

evija.grinmane@talkas.lv 

29835605 

MAZĀKUMTAUTĪBU LĪDZDALĪBA LATVIJĀ: CERĪGI VAI BEZCERĪGI? 

Latvijas Pilsonisko alianse sadarbībā ar 

portālu ManaBalss.lv organizē Ekspertu 

diskusiju „Mazākumtautību līdzdalība 

Latvijā: cerīgi vai bezcerīgi?” 29.jūnijā 

14.30 – 16.00, ES mājas 2.stāva kamīnzālē 

(Aspazijas bulvāris 28)  

Lai Latvija būtu spēcīga, droša, labklājīga valsts, 

tai vajadzīgi visi tās iedzīvotāji. Taču bieži dzir-

dam, ka mazākumtautību kopienu cilvēki Latvijā 

daudz mazāk iesaistās dažādās nevalstiskajās 

organizācijās un pilsoniskās sabiedrības norisēs. 

Vai tā ir? Vai pastāv reāli šķēršļi mazākumtau-

tību iedzīvotāju līdzdalībai Latvijā? Un, ja pastāv 

– kā tos kopā pārvarēt?  

Diskusijas dalībnieki: Jeļena Matjakubova, 

Latvijas Krievu kultūras biedrības priekšsēdētāja,  

Anna Stroja, Latvijas Radio 4, Dr. art. Deniss 

Hanovs, kultūrpētnieks, Dr. Liesma Ose, 

Kopienu Iniciatīvu Fonda vadītāja, Irina Frolova, 

Resursu centrs sievietēm MARTA, diskusijas 

vadītājs: Oļegs Ignatjevs, neatkarīgais žurnālists, 

raidījuma „Tocki nadi” vadītājs. 

Diskusija notiks krievu un latviešu valodās.  

Diskusijas klātienes klausītājiem lūgums iepriekš 

paziņot par savu dalību, rakstot uz e-pastu 

sveiki@manabalss.lv 

Diskusijas tiešraidei ikviens varēs sekot līdzi 

Latvijas sabiedriskā medija portālā www.lsm.lv/

ru  

Ekspertu diskusiju organizē sabiedrības inicia-

tīvu platforma ManaBalss.lv sadarbībā ar Latvi-

jas Pilsonisko aliansi. Diskusiju finansiāli atbal-

sta Kultūras Ministrija. Vairāk informācijas par 

pasākumu – Madara Peipiņa, sveiki@mana-

balss.lv, 22077684 

Informāciju sagatavoja: 

Anita Īvāne, Projektu asistente 

Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” 

Tel. 67 84 64 64, alianse@nvo.lv 

http://www.lsm.lv/ru
http://www.lsm.lv/ru


Ārlietu ministrija (ĀM) izsludinājusi 

granta projektu konkursu nacionālā 

līdzfinansējuma saņemšanai nevals-

tiskajām organizācijām (NVO) un sociā-

lajiem partneriem, kas ieguvuši finan-

sējumu no starptautiskajiem donoriem, 

tai skaitā no Eiropas Komisijas. 

Kā informēja ministrijā, iesniegtajiem 

projektiem ir jāatbilst kādai no šādām tēmām: 

attīstības sadarbība, attīstības izglītība un 

sabiedrības izpratnes veicināšana par 

ilgtspējīgu globālo attīstību. 

Konkursā iesniedzamajiem projektiem ir 

noteiktas prioritārās saņēmējvalstis. Projektā 

palīdzības sniegšanu var paredzēt vairākām 

noteiktajām saņēmējvalstīm. 

Attīstības sadarbības projektiem saņēmēja var 

būt jebkura valsts, tomēr izvērtēšanas kārtībā 

priekšroka tiks dota projektiem Austrumu 

partnerības un Centrālāzijas valstīs. 

Attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes 

veicināšanas projektiem saņēmēja ir Latvija. 

Projektu iesniegšanas termiņš ir 6.jūlijs 

plkst.17. ĀM projektu izvērtēs līdz 21.jūlijam, 

un informācija par uzvarētājiem tiks publicēta 

ĀM mājaslapā. 

Kopējais paredzētais līdzfinansējums ir 25 813 

eiro. 

IZMAIŅU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA BIEDRĪBĀS 

IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU 

IZSLUDINA LĪDZFINANSĒJUMA KONKURSU NVO UN 

SOCIĀLO PARTNERU ĪSTENOTIEM PROJEKTIEM 

Latvijas Vides aizsardzības fonda admi-

nistrācija izsludina projektu konkursu 

finansējuma saņemšanai no valsts bu-

džeta apakšprogrammas 21.02.00 „Vi-

des aizsardzības projekti” vadlīnijā 

„Multisektoriālie projekti” aktivitātē 

„Informācijas iegūšana, apstrāde un 

analīze vides politikas sekmīgai ievie-

šanai”. 

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli 

atbalstīt projektus, kuru īstenošana nodrošina 

atbalstu sekmīgai vides politikas ieviešanai, 

veicot informācijas iegūšanu, apstrādi un 

analīzi  

sekojošās jomās: 

 vides kvalitātes uzlabošanā; 

 dabas aizsardzībā; 

 dabas resursu saglabāšanā un ilgtspējīgā 

izmantošanā; 

 klimata politikā; 

 vides investīcijās; 

 zemes dzīļu izmantošanā. 

Projekta iesniegums jāiesniedz Fonda 

administrācijā  no 2015.gada 20. jūlija līdz 31. 

jūlijam. 

Vairāk informācijas, kā arī konkursa nolikums 

un iesniedzamo dokumentu veidlapas 

pieejamas vietnē: http://www.lvaf.gov.lv/

default.asp?layout=start&fileid=14. 

Biedrību un nodibinājuma reģistrā iesniedzamie dokumenti 

*Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai 

informācija par valsts nodevas apmaksu. 

Izmaiņas statūtos:  

• B3 veidlapa (Pieteikums) 

• Statūti jaunā redakcijā  

• Biedru sapulces protokola vai balsošanas protokola izraksts 

• Valsts nodeva: 8,54 euro 

Izmaiņas valdes sastāvā: 

• B3 veidlapa (Pieteikums) 

• Biedru sapulces vai citas statūtos noteiktās institūcijas protokola 

izraksts  

• Valdes locekļu rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli. 

(iesnieguma formā) 

• Valsts nodeva: 5,69 euro 

Juridiskās adreses maiņa: 

• B3 veidlapa (Pieteikums) 

• Valsts nodeva: 5,69 euro 

 

*Sīkāka informācija un veidlapu paraugi mājaslapā http://

www.ur.gov.lv/ , sadaļā UR reģistri –> Biedrību un nodibinājumu 

reģistrs –> Grozījumi 

vai zvanot “Jēkabpils NVO resursu centrs” lietvedei T 29811673 

12 

http://www.lvaf.gov.lv/default.asp?layout=start&fileid=14
http://www.lvaf.gov.lv/default.asp?layout=start&fileid=14
http://www.ur.gov.lv/
http://www.ur.gov.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 

Izglītības iniciatīvu centrs (IIC)  

AICINA DARBĀ brīvprātīgos palīgus 

IIC birojā Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī uz 3-4 dienām 

- metodisku materiālu pagatavošanai  

bērniem ar speciālām vajadzībām. 

Uzdevums: papīra griešana, laminēšana, kopēšana, kreļļu vēršana un tml. 

Informācija: Ilona Šaraka, e-pasts info@iic.lv; tālrunis 65235635 

29.jūnijā 

no pulksten 10.00 - 13.00 

apvienības „Daugavas Vanagi Latvijā” 

Jēkabpils nodaļas  mājvietā Jaunā ielā 39I  

akcija grāmatu mīļotājiem 

„RETĀ GRĀMATA MANĀ 

BIBLIOTĒKĀ”  

Rīko apvienības „Daugavas Vanagi Latvijā” 

Jēkabpils nodaļa  

 

29.jūnijā 

pulksten 13.00 

Jēkabpils pensionāru apvienības „Sasaiste” 

 mājvietas Jaunā ielā 39I dārzā (lietus 

gadījumā turpat - telpās) 

Veselības veicināšanas pasākums 

senioriem 

„SPORTOJAM PĒTERDIENAS 

NOSKAŅĀS” 

Rīko Jēkabpils pensionāru apvienība 

„Sasaiste” 

 

30. jūnijā 

pulksten 16.00 

Jaunā ielā 39I  

Apaļā galda diskusija 

IESAISTĪŠANĀS NVO: LEĢENDAS, 

MĪTI un PATIESĪBA 

Rīko Jēkabpils NVO resursu centrs 

 

15.- 19. jūlijs 

Jēkabpils mazākumtautību biedrību  

„Javir” (ukraiņu), 

„Spatkanne” (baltkrievu) un 

„Rodacy” (poļu) 

piedalīšanās Starptautiskajā folkloras 

festivālā 

 „BALTICA 2015” (Rīgā un Rēzeknē) 

Rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs 

sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām 

Vairāk: http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/

starptautsikais-folkloras-festivals-baltica-

2015/b/15/ 

 

 

25. jūlijā 

pulksten 12:00 

Pie Krustpils novada Kūku pagasta Vecās 

Sūnu pamatskolas 

 Velosacensības  “KŪKU VELOKROSS 

2015” 

Rīko biedrība „Daugavas Pārupieši” 

sadarbībā ar biedrību "Veloklubs Līvāni" 

vairāk: http://www.livelo-team.lv/images/

misc/K...pdf. 

 

 

 

 

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” 

 

 

 

Visa gada garumā 

Jēkabpils NVO resursu centrs, Brīvības ielā 45 

piedāvā: 

konsultācijas biedrībām 

 GRĀMATVEDĪBAS un LIETVEDĪBAS  

JAUTĀJUMOS 

Bez maksas, Tālr.: 26326653 (Santa); 

29811673 (Monta)  

 

DATORU  LIETOŠANAS PAMATU 

APMĀCĪBA 

SENIORIEM 

Bez maksas, tālr.: 26855293 (Zane) 

 

Iezīmē savā kalendārā! 

mailto:vidusdaugavas.nvo.avize@gmail.com
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3akanita2%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aliana%40jekabpilsnvo.lv
jekabpilsnvo.lv
https://twitter.com/JekabpilsNVO
https://www.draugiem.lv/group/18645137/jekabpils-nvo-resursu-centrs/
mailto:info@iic.lv
http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/starptautsikais-folkloras-festivals-baltica-2015/b/15/
http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/starptautsikais-folkloras-festivals-baltica-2015/b/15/
http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/starptautsikais-folkloras-festivals-baltica-2015/b/15/
http://www.livelo-team.lv/images/misc/K...pdf
http://www.livelo-team.lv/images/misc/K...pdf

