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Šodien saprotam, kā strādā saikne Iedzīvotājs un 
NVO: ikviens var iestāties kādā no nevalstiskajām 
organizācijām (NVO) vai dibināt tādu pats, ja vien ir 
kaut viens domubiedrs. Bet kā darboties tālāk – tā, lai 
problēmas sadzird arī valsts pārvaldē?  

Kas to vēl nezina – kopš 2005.gada ir noslēgts un dar-
bojas NVO un Ministru kabineta (MK) Sadarbības 
memorands, sākotnēji to parakstot 57 nevalstiskajām 
organizācijām. Tā kā Memoranda parakstīšana nav 
noslēgts process, tam pievienojas arvien jaunas NVO, 
šobrīd parakstījušas jau 424 NVO.  

Dokuments ir atvērts, pievienoties var ikviena NVO. Lai 
pieteiktu savas NVO vēlmi pievienoties, jārīkojas šādi: 
http://ej.uz/yn7x - jāpiesaka savus pilnvarotos 
pārstāvjus, nosūtot informāciju par pārstāvēto or-
ganizāciju, pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu uz adre-
si: Brīvības bulv. 36, Rīga, LV 1520. Sīkāka informācija 
pa tālr. 67082949 vai e-pastu: nvo@mk.gov.lv  

Parakstījām – ko tālāk?  

Šīs NVO var izvirzīt savu pārstāvi institūcijai, kas 
nodrošina reālo sadarbību – tā ir Memoranda pa-
dome. Padomes uzdevums ir nodrošināt sabiedrības 
iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos visos 
līmeņos un stadijās valsts līmenī.   

Padomes sēdes notiek vienu reizi mēnesī, tajās ikviens 
var piedalīties un izteikt savu viedokli par darba kārtībā 
iekļautajiem jautājumiem, bet var arī vērsties pie kāda 
no astoņiem NVO pārstāvjiem (saraksts MK mājas lapā 
http://ej.uz/isw7) un izteikties par konkrētā jautājuma 
būtību.  

Jēkabpiliešiem ir paveicies, jo šobrīd Memoranda pa-
domē ir ievēlēta un strādā jēkabpiliete, biedrības 
“Izglītības iniciatīvu centrs” direktore Daiga Zaķe. 
Viņas iniciatīva ir piedāvāt Vidusdaugavas 
reģiona NVO iespēju tikties tepat, Jēkabpilī, lai 
pirms Memoranda padomes sēdēm pārrunātu 
iekļauto jautājumu būtību, konkretizētu 
priekšlikumus u.tml.. Turpmāk Daiga arī sagatavos 
apkopojošu informāciju par svarīgākajiem padomē 
pieņemtajiem lēmumiem.   

Virtuves demokrātijas laiks ir beidzies! Nāc, piesakies 
sarunai! nvoresursi@inbox.lv vai zvani 65220097; 
29449622 

Agita Pleiko, Jēkabpils NVO resursu centrs 
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20. aprīlī norisinājās svinīga līgumu 

parakstīšana starp Jēkabpils pilsētas 

pašvaldību un 11 nevalstiskajām or-

ganizācijām, kuru 2017. gada pašval-

dības rīkotajam NVO projektu kon-

kursam iesniegtās iniciatīvas, atbil-

stoši nevalstisko organizāciju pro-

jektu konkursu izvērtēšanas darba 

grupas lēmumam un tā apstiprināju-

mam  Jēkabpils pilsētas domes sēdē, 

ir saņēmušas finansiālu atbalstu. 

Līgumus no pašvaldības puses parakstīja 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja 

vietnieks sociālajos jautājumos Jānis 

Raščevskis, kurš uzrunājot klātesošos, 

īsumā raksturoja aspektus, kāpēc no ie-

sniegtajiem 19 projektiem atbalstīti ir 11 un 

uzsvēra, ka NVO projekti raksturo sabied-

rības aktivitāti – ja lēmumu pieņemšanā 

netiek iesaistīti iedzīvotāji, ir grūti pieņemt 

pareizos lēmumus. J. Raščevskis piebilda, 

ka pēc projektu konkursa Nolikuma varēja 

atbalstīt 10 projektus, bet ņemot vērā, ka 

no organizāciju pieprasījuma mazliet pali-

ka pāri, piesaistot finansējumu no citiem 

līdzekļiem, izdevās rast atbalstu vēl vienai 

NVO iniciatīvai.  No Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības budžeta projektu konkursam 

atvēlēti kopumā 9023,00 EUR. 

Pēc biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs“ valdes priekšsēdētājas Agitas Plei-

ko uzaicinājuma, līgumu parakstītāji no 

nevalstisko organizāciju puses nedaudzos 

teikumos ieskicēja projektos paredzētās 

galvenās aktivitātes.  

Jāpiebilst, ka biedrībām ir svarīgs ne tikai 

finansiāls pašvaldības atbalsts, arī uzaici-

nājums uz kopīgu tikšanos svinīgai līgumu 

parakstīšanai ir sava veida atzinības iz-

pausme nevalstisko organizāciju darbībai. 

PARAKSTA LĪGUMUS  

PAR FINANSIĀLU ATBALSTU  

NVO INICIATĪVĀM 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 
Projekts “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana  

Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās”. 

Līguma Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/042/09 

Biedrība Jēkabpils NVO 

resursu centrs 

“Vidusdaugavas NVO e-avīze” ir  sagatavota ar Sabiedrības 

integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. Par “Vidusdaugavas NVO e-avīzes” saturu atbild 

biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”. 

http://ej.uz/yn7x
mailto:nvo@mk.gov.lv
http://ej.uz/isw7
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Tiek izsludināta pieteikšanās Biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” projek-

tā “Pilsoniskas sabiedrības stiprināša-

na Vidusdaugavas reģiona nevalstiska-

jās organizācijās” iekļautajai aktivitātei 

- divu dienu apmācību ciklam NVO līde-

riem. Apmācības notiks 29. un 30. mai-

jā, un interesenti – biedrību vadītāji vai 

to deleģētas personas aicināti  

pieteikties līdz 12. maijam. 

Apmācības vadīs Latvijas Psihoterapeitu bied-

rības valdes loceklis, Latvijas Geštaltterapijas 

biedrības dibinātājs un valdes loceklis Agris 

Grava. Apmācībās tiks skatītas tēmas par 

veiksmīgas līderības priekšnoteikumiem, 

cilvēkresursu vadību, kā arī analizētas situāci-

jas un skatīti problēmu vadības un  risināša-

nas varianti. 

Apmācību grupa tiek plānota 7 – 10 cilvēku 

sastāvā, tāpēc ieteicams pieteikties pēc iespē-

jas savlaicīgāk. Apmācību ciklu noslēdzot,  

katram dalībniekam tiks izsniegts gūtās zinā-

šanas apliecinošs sertifikāts.  

Jāpiebilst, ka lektors A. Grava NVO jomā jau 

ir pazīstams – pēc biedrības “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” uzaicinājuma vadījis diskusiju 

par savstarpējās sadarbības jautājumiem un 

naida runu, kā arī apmācības nevalstisko 

organizāciju biedriem un darbiniekiem 

“Līdzdarbības demokrātija un sadarbība”. 

Ieskatam – minēto apmācību dalībnieces, 

biedrības „Jauniešu klubs „13. pirmdiena”” 

vadītājas Lilijas Ražinskas viedoklis par A. 

Gravu kā pasniedzēju. „Lieliskas metodes, 

argumenti un sadarbības veids ar auditoriju. 

Profesionālis un kompetents cilvēks. Personī-

ba! Ir liela vēlme piedalīties šāda veida semi-

nāros arī turpmāk. Tā bija iespēja labāk iepa-

zīt pašai sevi un izprast, kā veidot savu attiecī-

bu kultūru. Paldies!”, saka Jauniešu kluba 

vadītāja. 

 

 

 

 

Pasākumu – divu dienu apmācību ciklu NVO 

līderiem  finansiāli atbalsta Sabiedrības 

integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem 

IZSLUDINA PIETEIKŠANOS NVO LĪDERU APMĀCĪBĀM 

Aleksandrs Kalniņš, 

Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētā-

jas vietnieks, paneļdiskusijas moderators 

2017. gada NVO fonda projektu konkur-

sā ir atbalstīta biedrības “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” iniciatīva “Pilso-

niskas sabiedrības stiprināšana Vidus-

daugavas reģiona nevalstiskajās organi-

zācijās”. 

Projekta īstenošanas periodā ir paredzētas 

Vidusdaugavas reģiona NVO līderu apmācī-

bas, tematiskās paneļdiskusijas, brīvprātīgā 

darba popularizēšanas pasākumi un akcijas, E

-avīze tiks papildināta ar videomateriāliem un 

tiks turpināts konsultāciju darbs dažādos ar 

NVO darbību saistītos jautājumos.  

Pirmā paneļdiskusija,  

kas veltīta invalīdu biedrību kopējo interešu 

izzināšanai, nolūkā izstrādāt to pārstāvību un 

tiesību aizstāvību, notiks jau maija vidū. Uz to 

tiks aicināti ne tikai mērķauditorijas pārstāvji, 

bet arī citi ieinteresētie un eksperti interešu 

aizstāvībā un komunikācijas veidu izmantoša-

nā. Diskusijā gūtās atziņas būs pamats nāka-

mā projekta sagatavošanai iesniegšanai NVO 

fonda projektu konkursā, ņemot vēra invalīdu 

NVO reālās vajadzības, nolūkā uzlabot dzīves 

kvalitāti, tādēļ atsaucība un ieinteresētība no 

šim biedrībām ir ļoti atbalstāma un gaidīta. 

 

 

 

 

 

Materiāls “Izzināt invalīdu NVO vienojošās intere-

ses un aizstāvēt tās” ir sagatavots ar  Sabiedrības 

integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu 

atbild Aleksandrs Kalniņš,Jēkabpils NVO resursu 

centra valdes priekšsēdētājas vietnieks,  

paneļdiskusijas moderators 

IZZINĀT INVALĪDU NVO VIENOJOŠĀS INTERESES UN AIZSTĀVĒT TĀS 

Biedrība „Jēkabpils NVO 

resursu centrs“ jau atkār-

toti ir noslēgusi līgumu ar 

Jaunatnes Starptautisko 

programmu Aģentūru 

(JSPA) par reģionālā ko-

ordinatora pienākumu 

veikšanu. Līdz ar to arī 

turpmāk Jēkabpils NVO resursu centrs 

veiks informācijas izplatīšanu, atpazīs-

tamības veicināšanu un atbalstu Jēkab-

pils pilsētā, Krustpils, Jēkabpils, Salas, 

Viesītes un Neretas novados, un Ak-

nīstē  jomās, ko administrē JSPA  Eiro-

pas Savienības programmā jaunatnei, 

kas ir – programma 

“Erasmus+”, Eiropas in-

formācijas tīkls jaunie-

šiem “Eurodesk”  un Eiro-

pas Jaunatnes portāls. 

Kontaktpersonas, pie kurām 

vēsties iepriekš minētā reģiona 

pašvaldību jauniešiem ir Agita Pleiko 

(biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

valdes priekšsēdētāja, kontakttālrunis: 

29449622, elektroniskā pasta adrese: plei-

ko@inbox.lv) un  Ieva Kasparoviča (biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs”  projektu 

asistente, kontakttālrunis: 26136812, elektro-

niskā pasta adrese: ievakasp@inbox.lv). 

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs“ kā 

reģionālais koordinators  

organizēs informatīvus  

pasākumus un sniegs  

konsultācijas  

gan jauniešiem, gan darbā ar jauniešiem ie-

saistītajām personām par programmu 

“Erasmus+”, “Eurodesk”  un Eiropas Jaunat-

nes portālu. 

Lai savlaicīgi uzzinātu par paredzētajām akti-

vitātēm, sekojiet informācijai portālā 

www.jekabpilsnvo.lv. 

NOSLĒDZ LĪGUMU PAR SADARBĪBU AR  JAUNATNES 

STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRU 

http://www.jekabpilsnvo.lv


Jēkabpils poļu biedrība “Rodacy”, īste-

nojot programmas “Erasmus + “ četru 

valstu kopprojektu „Zināšanas bez bar-

jerām  – inovatīvas izglītības metodes”, 

aicina interesentus apgūt poļu valodu 

mentora vadībā, izmantojot attālinātās 

apmācības metodi. 

Kā informē projekta sadarbības partnera no 

Latvijas puses - Jēkabpils poļu biedrības 

“Rodacy” valdes loceklis un projekta vadītājs  

Rihards Barkovskis, minētajā projektā Lietu-

vu pārstāv Lietuvas poļu zinātnieku apvienība, 

Čehiju – poļu kultūrizglītojošā biedrība PZKO 

un Poliju - Dombrovas Gurničas Augstākā 

Biznesa skola, kas ir projekta vadošais koordi-

nators. “Nākamais solis bez poļu valodas ap-

guves, ar kuru savā veidā pietuvināsimies 

reālās dzīves vajadzībām, ir - iemācīties polis-

ki pastāstīt par Jēkabpili. Pieredze rāda, ka 

gadījumos, kad pilsētu apmeklē viesi no Poli-

jas, nav gidu, kuri ekskursijas varētu vadīt 

poļu valodā. Pašu sagatavoti, valodu, Jēkab-

pils un tās interesantāko objektu vēsturi zinoši 

stāstnieki atrisinātu šo jautājumu,” stāsta R. 

Barkovskis. Projekta vadītājs no Latvijas pu-

ses papildina, ka attālinātās poļu valodas 

apguves metodes uzlabošanai ir paredzēts 

veidot īsus videoklipus par Jēkabpili.  Biedrī-

bai “Rodacy” tādi ir jāsagatavo deviņi. Teksts 

vizuālajam materiālam  tiks gatavots vēlāk. 

R. Barkovskis piebilst, ka pieteikties poļu 

valodas apmācībām var ikviens jēkabpilietis - 

gan ar, gan bez priekšzināšanām.  

Vairāk informācijas un pieteikšanās – zvanot 

uz tālr. Nr. : 26484210 (Rihardam). 

PROJEKTA IETVAROS AICINA APGŪT POĻU VALODU 
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APRĪLĪ DARBU SĀK DAKTERIS POGA 
Rehabilitācijas centrs “Poga” aprīlī 

atklāj jaunu programmu “Dakteris PO-

GA””. Programma dod iespēju saņemt 

konsultācijas pie augsti kvalificētiem 

speciālistiem pediatrijā un bērnu neiro-

loģijā, lai laicīgi atklātu problēmas un 

saņemtu ārstniecību. 

Programmā “Dakteris POGA” bērniem no 

rūpju ģimenēm - trūcīgām, daudzbērnu vai 

audžuģimenēm, kā arī bērniem ar funkcionā-

liem traucējumiem, vizītes ir bezmaksas un 

tiek apmaksātas no ziedojumiem. Jo katrs 

bērniņš ir pelnījis saņemt vislabāko, arī bērni 

no rūpju ģimenēm. 

Kad bērniņam sāp puncītis vai austiņa, kad 

naktīs ir slikti sapnīši vai valodiņa neraisās, 

tad mammas un tēti ir satraukti. Katrs vecāks 

grib palīdzēt savam bērnam un redzēt to vese-

lu. Dažkārt saslimšana ir tikai īslaicīga, bet 

dažkārt simptomi var liecināt par nopietnu 

saslimšanu vai bērna attīstības traucējumiem. 

Tad vajadzīgs zinoša un iejūtīga speciālista 

padoms, lai sniegtu bērnam savlaicīgu palīdzī-

bu. Vajadzīgs dakteris POGA, kas vecākus un 

bērnus saprot un mīl! 

Programmā “Dakteris POGA” pieņem pediat-

re, medicīnas zinātņu doktore dr. Liene Sma-

ne-Filipova un bērnu neirologs dr. Mikus 

Dīriks.  

“Dakteris POGA” speciālisti pieņem rehabili-

tācijas centrā “Poga”, Indrānu ielā 13, Rīgā. 

Pieteikties vizītei var pa tālruni 67806020 vai 

24968968.  

Dr. med. Liene Smane-Filipova centra “Poga” 

komandai pievienojusies šogad. Pediatre 

sniedz konsultācijas, diagnosticē slimības un 

ārstē bērnus no dzimšanas līdz 18 gadu vecu-

mam. Konsultē par veselības profilakses, vak-

cinācijas, uztura, fiziskās slodzes, norūdīša-

nās, imunitātes stiprināšanas un citiem bērnu 

veselības jautājumiem. Sastāda vakcinācijas 

plānu. Konsultē māmiņas par krūts barošanu, 

jaundzimušo aprūpi, kopšanu un veselības 

profilaksi. Vajadzības gadījumos bērnu veselī-

bas jautājumus risina sadarbībā ar citu nozaru 

speciālistiem. Dr. med. Smane-Filipova 

2016.gadā ieguvusi medicīnas zinātnes dokto-

res grādu, kā arī regulāri papildina zināšanas 

starptautiskos semināros un konferencēs.  

Lasīt tālāk 

 

Poļu valodu mentores Leokādijas Beluses 

vadībā apgūst poļu biedrības “Rodacy” brīv-

prātīgā jauniete Lāsma Rubene 

http://jekabpilsnvo.lv/2017/04/aprili-darbu-sak-dakteris-poga/


L. Ražinska,  

biedrības “Jauniešu klubs “13.pirmdiena”” valdes 

priekšsēdētāja 

Sabiedriskā labuma biedrība “Jauniešu 

klubs “13.pirmdiena””, kura darbojas 

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra 

paspārnē, martā uzsāka apmācību blo-

ku 8.-9.klašu skolēniem “(IZ)+AICI-

NĀJUMS”. Projektu finansiāli atbalstīja 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Apmācībās 

“(IZ)+AICINĀJUMS!”, kas aizsākās  martā un 

ilgs  līdz maijam ir iesaistīti 22 aktīvi 8.-

9.klašu  audzēkņi, kuri pārstāv Jēkabpils 

3.vidusskolu, JVĢ, Jēkabpils 2.vidusskolu un 

jauniešu klubu “13.pirmdiena”. Projekta mēr-

ķis ir palīdzēt labāk adaptēties vienaudžu 

vidū, paplašināt un pilnveidot saskarsmes 

iemaņas (prasmes klausīties, iejusties otrā, 

prasme izpaust savas vajadzības, prasmes 

sadarboties), izjust kopību, piederību grupai, 

justies vajadzīgam, atrast savu vietu grupā, 

dot savu ieguldījumu sabied-

rības labā, būt pilsoniski 

aktīvam, attīstīt pašregulāci-

jas spējas. 

Martā dalībnieki pētīja gru-

pas dinamikas sakarības, 

meklēja savu vietu grupā, kā 

arī savu prasmju un spēju 

apzināšanu. Iepazinās ar psiholoģiskajiem 

procesiem grupā, tādiem kā attiecību veidoša-

nās un attīstība, komandas procesu izprašana.  

Pēc pirmās nodarbības jaunieši atzina, ka ir 

guvuši pozitīvas emocijas, iemācījās darboties 

grupā un pāros. Atzina, ka apmācībās jutās 

brīvi, nepiespiesti, jo bija interesanti un aiz-

raujoši neformālā veidā, mācīties it kā zinā-

mas un ierastas lietas. 

Nākamajā reizē vairāk darbojās pie komandas 

veidošanas, meklēja savu vietu komandā. 

Ieguva informāciju par komandas attīstības 

posmiem un savas komandas 

iespēju apzināšanas. 

Iegūtās atziņas pēc otrās no-

darbības: labāk sāku izprast 

savus resursus un vietu grupā. 

Iedrošinoši ir tas, ka grupa 

prot uzklausīt un atbalstīt. 

Produktīva un emocijām ba-

gāta diena. Interesanta stratēģija un daudz 

pozitīvu emociju. Ar nepacietību gaida nāka-

mo nodarbību. 

7.aprīlī mācījāmies izprast kompetences un 

prasmes. Iepazīt sevi kā līderi, kā pozitīvo 

pārmaiņu iniciatoru un veicēju vietējā sabied-

rībā un Latvijā. 

Apmācības vada treneri no Rīgas:  Māris Res-

nis un Ilze Jozēna.  

Par garšīgajām pusdienām paldies SIA “IL-VI-

DO”. 

APMĀCĪBAS JAUNIEŠIEM “(IZ)+AICINĀJUMS!”  

UZŅEM APGRIEZIENUS! 
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Tiem, kas vēlas izglītoties atkritumu šķiroša-

nas jomā, biedrība ”Vides un tūrisma attīstī-

bas klubs “Sēlija”” piedāvā izglītojošas apmā-

cības par tēmu “Atkritumu šķirošana”.  

“Aicinām  pieteikties iedzīvotājus - atbildīgos 

par Jēkabpils pilsētas un tuvējo novadu dažā-

das piederības teritoriju apsaimniekošanu un 

vides sakārtotību tajās - māju apsaimniekoša-

nas kooperatīvu un biedrību, ielu komiteju 

pārstāvjus, kā arī privātīpašniekus,“ informē 

biedrības valdes locekle Rasma Draška. Viņa 

uzsver, ka atkritumu savākšana un šķirošana 

ir ne tikai cilvēka saimnieciskās darbības kul-

tūras izpausmes veids, bet arī samazina atkri-

tumu izvešanas izdevumus. 

Jāpiebilst, ka biedrība ”Vides un tūrisma attīs-

tības klubs “Sēlija” sevi ir jau pierādījusi kā 

jaunu, izdevīgu risinājumu meklētāja atkritu-

mu izvešanas un šķirošanas jomā un ar to 

saistītus jautājumus sabiedrībai jau ir skaidro-

jusi, īstenojot Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

2016. gada NVO projektu konkursā atbalstīto 

iniciatīvu ” Vinnijs Pūks un Uzmācīgā muša”. 

Pieteikšanās apmācībām par atkritumu šķiro-

šanu – zvanot, tālr. Nr.:2775980 (Rasmai). 

PIEDĀVĀ IZGLĪTOTIES SADZĪVES ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS JOMĀ 

Izziņai: 

 Viens Latvijas iedzīvotājs gada laikā 

rada aptuveni 333 kg atkritumu 

(Eiropas Savienības Statistikas biroja 

"Eurostat" dati). 

 Ik gadu Latvijā no jauna uzkrājas līdz 

700 000 tonnām atkritumu, no kuriem 

apmēram puse rodas mājsaimniecībās.  

 Apmēram 30 % jeb 200 000 tonnu no 

kopējā sadzīves atkritumu svara veido 

iepakojums, ko dažbrīd nevērīgi izme-

tam kopējā atkritumu kaudzē, taču to 

varētu sašķirot un pārstrādāt atkārtoti.  

 Katru gadu Latvijā tiek ievests ap 25 

000 tonnu elektropreču, 15 000 tonnu 

automašīnu riepu, 245 000 tonnu eļļas 

un to filtru, kā arī vairāki tūkstoši tonnu 

bateriju un akumulatoru. Arī šīs ir otr-

reiz pārstrādājamas preces, no kurām 

atgūst materiālus un gatavo jaunus 

produktus! 

Skolai Elkšņos gandrīz 200 gadu garu-

mā bijusi liela nozīme apkārtējo pa-

gastu zemnieku un inteliģences vieno-

šanā kopīgos darbos, kopīgā dziedāša-

nā un patriotiskā audzināšanā. 

Izglītības kvalitātes un optimizācijas  vārdā  

pamatskola tika slēgta 2009.gadā. Bet skolas 

ēka joprojām dzīva. Tā laipni sagaida ikvienu, 

kas vēlas atvērt tās durvis. 

2.jūnijā Elkšņu skolas tagadējās ēkas iesvētī-

šanas 80 gadu atcerei ikviens tiek laipni aici-

nāts piedalīties šādos pasākumos: 

Atkalredzēšanās zem ozola skolas pagal-

mā plkst. 10.00 

Izbraukums pa Elkšņu pagasta kapsētām, 

pieminot bijušos skolotājus, darbiniekus, 

skolēnus 10.30 – 13.30 

Tējas galds skolas ēdnīcā 14.00 

Atmiņu stundas klašu telpās, skolas laiku 

rotaļas pagalmā, spēles sporta laukumā 

15.00 – 17.00 

Bijušā absolventa Alberta Eglīša manto-

jums 17.30 

Svecīšu iedegšana skolas logos 18.00  -  

20.00 

Pašdarbnieku konkurss „Dziesma 

Elkšņiem” brīvdabas estrādē  19.00 

Izbraukumam pa bijušo skolotāju atdusas 

vietām - vietu autobusā lūdzam pieteikt līdz 

15. maijam  Austrai, tel. 26594061 

Aicinām līdzi ņemt ziedus, svecītes, kādu 

cienastu  kopējam kafijas galdam, fotogrāfijas, 

atmiņas. 

Pasākumu organizē vietēji entuziasti, rokdar-

bu un mākslas pulciņš „Savam priekam”, 

biedrības „Vides un tūrisma attīstības klubs 

Sēlija” un „Elkšņu kultūrvides centrs” sadarbī-

bā ar Elkšņu pagasta pārvaldi.  Ar prieku   

uzklausīsim  priekšlikumus un pieņemsim  

jebkuru atbalstu šīs atceres organizēšanā. 

Lai atkal sanākam kopā savā vecajā skolā un 

ieskandinām vasaru! 

Rudīte Urbacāne, tel.29273475 

AICINA UZ ELKŠŅU SKOLAS ĒKAS  

IESVĒTĪŠANAS 80 GADU ATCERES PASĀKUMIEM  



NVO – TAVA DARBA VIETA 
Šobrīd esi darba meklējumos? Tev ir 

idejas, kuras vēlies īstenot? Vēlies dibi-

nāt savu biedrību vai nodibinājumu? 

Tad biedrības „Latvijas Pilsoniskā ali-

anse” (eLPA) apmācību cikls „NVO – 

tava darba vieta” ir tieši Tev!  

eLPA aicina Tevi izglītoties par jautājumiem, 

kas aktuāli dibinot un vadot biedrību vai no-

dibinājumu Latvijā. Bezmaksas apmācību 

ciklā notiks sešas lekcijas par šādām tēmām: 

organizācijas izveidošana, iekšējie un ārējie 

resursi,  publiskais tēls, finansējuma piesais-

te, grāmatvedība un lietvedība. Apmācību 

beigās kursanti saņems sertifikātus par lekciju 

kursa pabeigšanu. Ar apmācību programmu 

var iepazī t ies:  http://nvo.lv/si te/

a t t a c h m e n t s / 0 3 / 0 4 / 2 0 1 7 /

NVO_tava_darba_vieta.pdf. Apmācību mēr-

ķis ir paaugstinātu darba meklētāju prasmes 

un zināšanas par nevalstisko sektoru un iz-

pratni par to, ka biedrība vai nodibinājums 

var būt potenciālā darba vieta un pilsoniskā 

aktivitāte nav tikai brīvprātīgais darbs. 

Pieteikumus aicinām sūtīt līdz 28.04.2017. uz 

e-pastu alianse@nvo.lv, norādot savu vārdu, 

uzvārdu un īsu motivāciju, kādēļ vēlaties 

piedalīties apmācībās. Vietu skaits semināros 

ir ierobežots, tāpēc motivācijas skaidrība var  

 

 

 

 

 

 

 

būt par priekšnoteikumu dalībai semināros. 

Apmācības ir plānotas maija mēnesī no 

pl.10.00-14.00, eLPA birojā Ģertrūdes ielā 

19/21-3. 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar 

eLPA biroju pa e-pastu: alianse@nvo.lv vai 

tālruni 67846464.  
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Konference- akcija 

Biedrība kris-

tīgai paaudžu 

kopībai 

Nodibinājums 

Biedrība kristīgai paaudžu kopienai 

„Tilts” un nodibinājums „Sociālo pa-

kalpojumu aģentūra” aicina Jūs uz 

konferenci „Palīdzi bērnam izaugt ģi-

menē” šī gada 20.maijā no pl.10.00 – 

17.30 Jēkabpilī. (Pl.10.00 dievkalpo-

jums Jēkabpils Sv.Miķeļa ev.lut. baznī-

cā, no pl. 11.30 konferences norise Jē-

kabpils Tautas namā.) 

Mērķauditorija: Zemgales un Latgales reģio-

nu audžuģimenes un aizbildņi, ārpusģimenes 

pakalpojumu sniedzēji, sociālie darbinieki, 

bāriņtiesas pārstāvji, pašvaldību deputāti, citi 

nozares un saistītie speciālisti, interesenti. 

Lūgums dalību konferencē apstiprināt līdz 

15.05.2017 rakstot pieteikumu ( skat. zemāk) 

uz e - pasta adresi:  inita.zarke-

vicha@gmail.com  vai  kpk.tilts@gmail.com   

Pusdienas tiks nodrošinātas TIKAI iepriekš 

pieteiktajiem dalībaniekiem. Lūdzu pieteikt 

dalību arī bērniem.  

Vairāk informācijas: Inita Zarkeviča 

27040603; 

LAIKS     VIETA 

10.00 – 11.30 Dievkalpojums  Jēkabpils Sv. Miķeļa Ev.lut. baznīca  

     (Brīvības 125, Jēkabpils) 

11.30 – 12.15 Dalībnieku reģistrācija Jēkabpils Tautas nama vestibils 

12.00 – 12.30 Konferences atklāšana Lielā zāle 

12.30 – 13.30 Audžuģimeņu koncerts Lielā zāle 

13.00 – 17.00 Dažādu organizāciju  Laukums pie Jēkabpils Tautas nama 

  informatīvās teltis  

13.00 – 17.00 Foto izstāde „Piepildi pasauli” Laukums pie Jēkabpils Tautas nama 

13.30 – 14.30 Pusdienas dalībniekiem Tautas nama iekšpagalms 

14.00 – 16.30 Meistarklase – demonstrē- Lielā zāle 

  jums: "Darbs reflektējošā  

  komandā ar ģimeņu emocijām"  

  vada: ģimenes sistēmiskā  

  terapeite Gunta Jakovela  

14.00 – 16.30 Animācijas filmas  Kamerzāle 

14.00 – 16.30 Paneļdiskusija „Kā attīstīt  Baltā zāle 

  audžuģimeņu sadarbību ar  

  bāriņtiesu, sociālo dienestu un  

  citām institūcijām”  

17.00 – 17.30 Konferences noslēgums Lielā zāle 

http://nvo.lv/site/attachments/03/04/2017/NVO_tava_darba_vieta.pdf
http://nvo.lv/site/attachments/03/04/2017/NVO_tava_darba_vieta.pdf
http://nvo.lv/site/attachments/03/04/2017/NVO_tava_darba_vieta.pdf
mailto:inita.zarkevicha@gmail.com
mailto:inita.zarkevicha@gmail.com
mailto:kpk.tilts@gmail.com


Jau septīto gadu nevalstiskajām organi-

zācijām ir iespēja piedalīties bezmaksas 

forumā par jaunākajām tehnoloģijām - 

"NVO TEHNOLOĢIJU LAIKMETS" 27. 

aprīlī no plkst. 9:30 - 15:00. Forumā 

varēs piedalīties gan klātienē 

(Microsoft Latvia birojā Zaļā ielā 1, 

4.st., Rīgā), gan arī NEKLĀTIENĒ - 

TIEŠRAIDĒ NVO televīzijas platformā 

http://nvotv.lv/ 

Šoreiz foruma programma ir īpaši bagāta, 

tāpēc aicinām piedalīties - tikai jāatver  

nvotv.lv  

un jāseko līdzi! 

Foruma ietvaros dalībniekiem būs iespēja 

uzzināt reālus NVO labās prakses piemērus 

moderno tehnoloģiju izmantošanā divās te-

matiskajās daļās: 

1. Tehnoloģijas un sabiedrības līdzdalība - par 

iesaistes iespējām izmantojot dažādus e-rīkus. 

2. Praktiski padomi un labās prakses piemēri - 

informācija, kur un kā papildināt savas zinā-

šanas par jaunākajiem e-risinājumiem, kā arī 

praktiska darbība ar Office 365 un Azure pla-

šajām iespējām. 

Klātienes apmeklētāji aicināti pieteikties līdz 

24.aprīlim rakstot uz sintija@nvo.lv vai zva-

not pa tālruni 67846464. 

Programma: http://kurzemesnvo.lv/images/

lejuplades/Programma_27.04.2017.pdf 

Plašākai informācijai: www.kurzemesnvo.lv 

Santa Birzniece ,Kurzemes NVO atbalsta 

centra aktivitāšu  

un informācijas tīkla koordinatore 

+ 371 26595587 

PIEDALIES FORUMĀ "NVO TEHNOLOĢIJU LAIKMETS" 
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EIROPAS JAUNATNES NEDĒĻAS IETVAROS  

RĪKOS PRAKTISKAS DARBNĪCAS 

No 2017. gada 1. līdz 7. maijam visā Ei-

ropā norisināsies Eiropas Jaunatnes 

nedēļa. Dažādi pasākumi, kuros uzsver 

jauniešu solidaritāti un sociālo ieguldī-

jumu Eiropā, tiek organizēti arī nedēļu 

pirms un pēc minētā laika.  

Biedrība “Jēkabpils NVO  

resursu centrs” par sava  

Eiropas Jaunatnes nedēļas 

pasākuma norises dienu ir 

izvēlējusies 12. maiju,  

kad pulksten 10.00 Jēkabpils bērnu un jaun-

iešu centrā notiks praktiskas darbnīcas 

“Creative experience of EVS” (Radošā piere-

dze Eiropas brīvprātīgajā darbā /EBD/).  

Darbnīcās EBD brīvprātīgie no visas Latvijas 

dalīsies ar savu pieredzi, iepazīstinās ar pro-

grammas “Erasmus+” apakšprogrammu 

“Eiropas Brīvprātīgais darbs”, tās būtību, 

mērķiem, vērtībām un ieguvumiem, kā arī 

informēs, kādā veidā darbā ar jaunatni var 

noderēt Eiropas Komisijas informācijas tīkls 

jauniešiem EURODESK un Eiropas Jaunatnes 

portāls. 

Uz praktiskajām darbnīcām aicināti jaunieši, 

jaunatnes lietu speciālisti, EBD brīvprātīgie 

Latvijā, bijušie EBD brīvprātīgie ārpus Latvi-

jas un  NVO pārstāvji 

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs 

5.un 6. maijā Rēzeknē un Daugavpilī 

rīko Latvijas tautu (mazākumtautību) 

forumu. Foruma dalībnieki ir Latvijas 

mazākumtautību pārstāvji, biedrības, 

pašvaldību kontaktpersonas darbam ar 

mazākumtautībām un citi interesenti. 

Vērot foruma pasākumus aicināti visi 

Latvijas iedzīvotāji. 

05.05.2017. Rēzeknē 

11:00 – 11:30 Svētku gājiens (Maršruts (ap 

1km): Rēzeknes Vissvētākās Jēzus sirds kated-

rāle – Latgales iela - Atbrīvošanas aleja 61); 

11:30 Pieminekļa Latgales kongresam 100 un 

laukuma par godu Latgales kongresa simt-

gadei atklāšana (LTV tiešraide, Atbrīvošanas 

alejā 61); 

14:00 - 17:00 LATGOLYS SYMTGADIS KON-

GRESS (Latgales Simtgades kongress)  – ple-

nārsēde (LTV tiešraide, Latgales vēstniecībā 

GORS). 

06.05.2017. Daugavpilī 

11:00-13:00 TAUTU FORUMS, kas  sakrīt ar  

Vienības nama 80 gadiem, lai uzsvērtu mazā-

kumtautību lomu valsts veidošanā. (Piedalās 

mazākumtautību NVO pārstāvji no visas Lat-

vijas un ikviens interesants)Vienības namā, 

Rīgas ielā; 

13:00-14:00 LATGALE SVIN Oskara Stroka 

mūzikas koncertprogramma „Tango virs pilsē-

tas”. Piedalās: Daugavpils Akordeonistu or-

ķestris, Latvijas Nacionālās operas solisti: 

Ilona Bagele, Rihards Mačanovskis; Dainis 

Skutelis  un  dejotāji. Vienības laukumā;  

Baltā galdauta svētki ar Daugavpils nacionālās 

kultūras biedrībām.  Vienības laukumā,  

(Viesnīca “Park hotel Latgola”, Ģimnāzijas 

iela); 

14:30; Ozolu stādīšanas akcija - piedalās ma-

zākumtautību NVO pārstāvji no visas Latvijas, 

daugavpilieši  un ikviens interesents; Spēka 

dziesmas ar Latviešu kultūras centra Folklora 

kopu „Svātra” - Poļu karavīru piemiņas vietā.  

AICINĀTI UZ LATVIJAS TAUTU FORUMU! 

http://nvotv.lv/
http://kurzemesnvo.lv/images/lejuplades/Programma_27.04.2017.pdf
http://kurzemesnvo.lv/images/lejuplades/Programma_27.04.2017.pdf
http://www.kurzemesnvo.lv
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Pieteikumu iesniegšanas  

termiņš nākamajai  

izskatīšanai ir  

2017. gada 15. maijs. 

ASV vēstniecības Rīgā Mazo grantu program-

ma izveidota kā elastīgs mehānisms, kas ļautu 

vēstniecībai atbalstīt iniciatīvas, kas veido 

atklātākas un konkurētspējīgākas politiskās 

un ekonomiskās sistēmas, kā arī aizsargā 

cilvēktiesības. Šīs ir programmas vadlīnijas, 

kuras vēstniecība ievēro, jo tās atbilst Latvijas 

situācijai un vēstniecības mērķiem. Vēstniecī-

ba arī ievēro ASV valdības likumus un notei-

kumus par grantu administrēšanu. Ar jautāju-

miem par ASV vēstniecības Mazo grantu 

programmu var vērsties vēstniecības Preses 

un kultūras nodaļā – us.embassy.riga-

@gmail.com vai +371 6710 7109. 

Pieteikumi jāiesniedz angļu valodā. 

Programmas kopsavilkums 

1. Granti galvenokārt domāti vietējām neval-

stiskajām organizācijām. Grantus izmaksā 

vēstniecības Preses un kultūras nodaļa (PKN), 

kuru pilnvarojis/usi vēstnieks/ce; 

2. vēstnieks/ce var piedalīties grantu izvērtē-

šanā; 

3. finansējumu izmaksā PKN darbinieks vai 

cits par publiskās diplomātijas grantiem atbil-

dīgais darbinieks. 

Vadlīnijas pieteikumiem 

Atbilstība: 

1.Vēstniecība var piešķirt grantus Latvijas un 

ASV bezpeļņas organizācijām un privātperso-

nām; 

2.trešo valstu (kuras nav ne ASV, ne Latvija) 

organizācijas un privātpersonas nevar preten-

dēt uz grantiem; 

3.granti parasti ir vienreizēji piešķīrumi. At-

kārtoti grantu var piešķirt tikai izņēmuma 

gadījumos, ja vēstniecība secina, ka atkārtots 

atbalsts ir tās skaidri definēts prioritārs mēr-

ķis. 

Jomas: 

1.Granti atbalsta tādas jomas kā: 

•pilsoniskās sabiedrības veicināšanu; 

•brīvu informācijas plūsmu (tostarp atbal-

stu neatkarīgiem medijiem); 

•caurskatāmību pārvaldībā; 

•sabiedrības izglītošanu un interešu aizstā-

vību; 

•asociāciju veidošanu; 

•likuma varu un tiesiskas reformas; 

•konfliktu risināšanu; 

•cilvēktiesības; 

•pilsonisko izglītību; 

•vidi; 

•tirgus ekonomiku; 

•informatīvas kampaņas un izglītību par 

cilvēku tirdzniecību un korupcijas novērša-

nu; 

•etnisko grupu, minoritāšu un sieviešu 

vienlīdzību; 

•ASV mākslu un kultūru. 

2.grantus nevar izlietot partiju politiskajai 

darbībai, taču var atbalstīt sabiedrības izglīto-

šanas kampaņas, aicinājumus piedalīties vēlē-

šanās, vēlēšanu uzraudzību un citas bezparte-

jiskas ar vēlēšanām saistītas darbības; 

3.grantus var izmantot nediskriminācijas un 

iecietības veicināšanai attiecībā uz minoritā-

tēm, kuras ir nelabvēlīgā situācijā, taču nevar 

izmantot, lai sludinātu kādas konkrētas gru-

pas programmas, prakses vai dzīvesveida 

pārākumu par citiem. Īpaša uzmanība jāpie-

vērš pieteikumiem, kas vērsti uz iecietību un 

cilvēktiesībām (koncentrējoties uz rasi, etnis-

ko piederību, dzimumu, reliģiju vai seksuālo 

orientāciju), brīvprātīgo darbu un  cilvēku 

tirdzniecību. Pirms jebkura granta piešķirša-

nas saistībā ar šiem jautājumiem vēstniecības 

darbiniekiem ir jāinformē grantu saņēmēji 

par atšķirību starp cilvēktiesību atbalstu un 

to, ka mēs nevaram aizstāvēt kādu īpašu dzī-

vesveidu vai kādas konkrētas organizācijas 

uzskatus; 

4.grantus nepiešķir reliģiska rakstura mēr-

ķiem; 

5.iesniegto projektu galvenajai mērķauditori-

jai jābūt no Latvijas. 

Pieļaujamie budžeta elementi: 

1.Granti nav paredzēti ilgtermiņa infrastruk-

tūras vajadzībām, kas pēc granta finansējuma 

beigām vairs nebūtu ilgtspējīgas; 

2.atļauts finansēt algas, pieskaitāmās izmak-

sas, aprīkojumu un citas administratīvās iz-

maksas tikai tik lielā mērā, cik tās ir saistītas 

ar konkrētā projekta aktivitātēm. Algas un 

honorāri jānorāda atbilstoši samaksas likmei 

un laikam, kas procentuāli veltīts ar program-

mu saistītām aktivitātēm; 

3.mazo grantu programma nevar apmaksāt 

trešo valstu (kuras nav vai nu ASV vai Latvija) 

personu ceļa, uzturēšanās, honorāru un pakal-

pojumu izdevumus; 

4.finansējums reprezentācijas izdevumiem 

nedrīkst pārsniegt 10% no projekta kopējā 

budžeta; 

5.viena granta maksimālais piešķīrums ir 

10.000 ASV dolāru, taču vairumā gadījumu 

piešķirtā summa svārstās no 1.000-3.000 

ASV dolāriem. 

6.starptautiskos lidojumus var veikt tikai ASV 

aviolīnijas vai arī aviolīnijas, ar kurām noslēg-

ti tā saucamie “atvērtās debess” līgumi, lūdzu 

skat. http://www.gsa.gov/portal/con-

tent/103191; 

7.par granta finansējumu var iegādāties biļe-

tes tikai ekonomiskajā klasē. 

Pieteikšanās kārtība 

1.Priekšlikumus var iesniegt tieši Preses un 

kultūras nodaļai pa e-pastu us.embas-

sy.riga@gmail.com vai nosūtīt pa pastu ASV 

vēstniecībai Samnera Velsa ielā 1, Rīgā, LV-

1510; 

2.grantu pieteikumus izvērtē vēstniecības 

grantu komiteja. Izvērtējuma mērķis ir nodro-

šināt atbilstību vēstniecības prioritātēm, pro-

grammas parametriem, kā arī pārliecināties, 

ka budžeti ir precīzi un pieņemami; 

3.grantu pieteikumiem nav noteikts konkrēts 

garums vai formāts, bet tajos jāiekļauj šāda 

informācija: 

•informācija par granta pieprasītāju; 

•granta pieprasītāja nosaukums vai vārds 

(organizācijas vai indivīda), adrese, kon-

taktinformācija; 

•projekta un/ vai organizācijas direktors 

un galvenie darbinieki; 

•informācija par granta pieprasītāja līdzši-

nējo darbību; 

•projekta nosaukums; 

•projekta datumi; 

•pieprasītā summa; 

•budžeta sadalījums. 

4.budžetus jāaprēķina ASV dolāros (kopējā 

summa jānoapaļo līdz tuvākajam pilnam dolā-

ram). 

5.Valsts departamenta vadlīnijas paredz, ka 

departamenta un ASV vēstniecības ģērboni 

vai logotipu var izmanotot tikai oficiālos de-

partamenta dokumentos. To nedrīkst lietot 

iestādes, kas neietilpst ASV valdībā. Tas tiek 

darīts, lai ģērboņa izmantošana netiktu uz-

tverta kā kāda granta saņēmēja vai projekta 

īpašs atbalsts. Ģērbonis var tikt izmantots ar 

ASV vēstniecības īpašu atļauju, piemēram, 

konferences materiālos, ja Valsts departa-

ments ir tās atbalstītājs. Šādos gadījumos 

granta saņēmējam katra ģērboņa izmantošana 

gan drukātos, gan elektroniskos materālos, ir 

jāsaskaņo ar ASV vēstniecību; 

6.visās publikācijās, kuras saņēmušas vēstnie-

cības atbalstu, ir jāiekļauj atruna, atbilstoši 

standarta granta noteikumu 12. punktam:  

“Jebkurā publikācijā vai rakstā, kas tapis šī 

pētījuma rezultātā ir jābūt atsaucei uz ASV 

Valsts departamenta atbalstu un jāiekļauj 

sekojoša atruna”:“Šis projekts ir tapis ar ASV 

vēstniecības atbalstu.  

Lasīt tālāk 

MAZO GRANTU PROGRAMMA 

mailto:us.embassy.riga@gmail.com
mailto:us.embassy.riga@gmail.com
http://www.gsa.gov/portal/content/103191
http://www.gsa.gov/portal/content/103191
mailto:us.embassy.riga@gmail.com
mailto:us.embassy.riga@gmail.com
http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2017/04/mazo_grantu.doc
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ORMAŅKALNA ĻAUDIS STĀDA MEŽU 

Rudīte Urbacāne,  

biedrības “Vides un tūrisma attīstības klubs Sēlija” 

valdes locekle 

Gadskārtējā otro Lieldienu talkā atkal 

kopā sapulcējušies Ormaņkalna vietējie 

ļaudis un atbalstītāji no citām vietām. 

Diena tradicionāli sākās ar kopīgu dar-

bu. Šogad stādījām eglītes, lai kalna 

stāvajā ziemeļu nogāzē atkal augtu 

jauns mežs. Egļu audze ne vien dod 

kalnam īpašu raksturu, bet arī pasargā 

no aukstajiem ziemeļu vējiem, veidojot 

maigāku klimatu, kas tā patīk šeit augo-

šajiem savvaļas saldajiem ķiršiem. Tie 

uzzied visagrāk, pirms vēl saplaukuši 

koki, un ir pārliecinošs un krāšņs pava-

sara vēstnesis kā dēļ vērts Ormaņkalnu 

apmeklēt tieši pavasarī.  

Bet Lieldienās kalnu krāšņu darīja raibās olas, 

ar kurām talcinieki kaulējās talkas noslēgumā.  

Šogad talkas organizēšanu  uzņēmušies jaun-

ieši – Santa, Jānis, Dace Sirmoviči, Alek-

sandrs Belinskis. Laikus sagādāti stādi un  

darba rīki, izzāģēts pamežs un mežniecībā  

saskaņota un precizēta apstādāmā platība. 

Par garšīgu maltīti talkas noslēgumā parūpē-

jušies Ormaņu mājas saimnieki. 

Gandarījums un prieks par lietderīgi kopā 

pavadīto dienu gan tiem, kas Ormaņkalna 

talkā piedalās jau 15. gadu, gan tiem, kas šo-

gad pirmo reizi. 

Autores foto 

„LIELAJĀ TALKĀ 2017” IEPRIECINA SENIORUS 
„Lielās Talkas 2017”  dienā - 22. aprīlī 

talciniekus sagaidīja arī biedrībā 

“Jēkabpils pensionāru apvienība 

“Sasaiste””.  

Kā informē “Sasaistes” valdes priekšsēdētāja 

Biruta Jemeļjanova, tas bijis liels prieks, ka 

talcinieki izvēlējušies tieši senioru apvienības 

telpām pieguļošās teritorijas sakopšanu. “Tie 

bija gan pieaugušie, gan bērni – kopumā pāri 

par diviem desmitiem talkas dalībnieku. Vis-

vairāk iepriecināja, ka arī jaunā paaudze, 

vecāku iedvesmoti, dūšīgi strādāja – mūsu 

dārzs nu ir sakopts, izzāģēti ēkas logus aptum-

šojošie zari un sastādītas arī atraitnītes,” stās-

ta B. Jemeļjanova. 

Jautājumā kā seniori tikuši pie čaklajiem 

talkotājiem, skaidrību ievieš talkas vietas 

izvēles iniciatores, Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžas Multimediju 

dizaina programmas 

1.b kursa audzinātā-

jas Zanes Ozolas 

sacītais: “Talcinieki 

bijām jaunu cilvēku 

apvienība - ģimenes 

ar bērniem. Motivāci-

ja sakopt teritoriju, 

kuru savām aktivitā-

tēm izmanto seniori, 

bija izdarīt labu dar-

bu un sagādāt prieku. 

Kontakti ar apvienību 

“Sasaiste” tika rasti 

pērnā gada rudenī, kad “Labo darbu nedēļas” 

ietvaros viesojāmies biedrībā. Tikšanās bija 

savstarpēji bagātinoša un, to noslēdzot, tā arī 

palikām “uz nots”, ka atgriezīsimies, lai palī-

dzētu kādā no senioriem pašiem grūti pavei-

camā aktivitātē.  Lasīt tālāk 

TALKOJAM! 

BIEDRĪBA HOLISTA GATAVOJAS PROJEKTA STARTAM 

Ligita Upīte,  

biedrības “Holista” valdes locekle 

Jau pēc nedēļas biedrības “Holista” 

nomātajā Salas Birzītē sāksies būvnie-

cības darbi LAD projekta ietvaros. Nū-

jošanas celiņa izbūve, guļbalķu solu, 

vingrošanas baļķu un stieņu uzstādīša-

na, un tiltiņa izbūve. 

Lai izbūves laikā būtu perfekti sakārtota ap-

kārtējā vide, biedrības entuziasti un brīvprātī-

gie šogad Talkas dienā dedzināja zarus, vāca 

plastikāta pudeles un atkritumus, kuru nebija 

maz. Visus talciniekus cienāja ar gardu skābe-

ņu zupu! 

Salas birzīte šīs vasaras vidū pārvērtīsies par 

atpūtas un sporta vietu salēniešiem un ciemi-

ņiem. 

Foto no L .Upītes personīgā arhīva 

http://jekabpilsnvo.lv/2017/04/lielaja-talka-2017-iepriecina-seniorus/
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NVO PROJEKTU KONKURSĀ ATBALSTĪTI 11 PROJEKTI 
Kā informē Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bas Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Aiga Sleže,  30.marta Jēkabpils pilsētas 

Finanšu komitejas sēdē deputāti atbal-

stīja lēmumprojektu par finansējumu 

nevalstisko organizāciju projektiem. 

Atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes no-

likumam „Nolikums par kārtību, kādā 

nevalstiskās organizācijas iesniedz pro-

jektus konkursam”, kā arī Jēkabpils 

pilsētas domes Nevalstisko organizāciju 

projektu konkursu izvērtēšanas darba 

grupas 27.marta sēdes lēmumu, šogad 

projektu konkursā atbalstīti šādi pro-

jekti: 

Jēkabpils krievu biedrība “Rodņik”, projekts 

“Jēkabpils vēsture pilsētas reliģisko konfesiju 

daudzveidīgumā. Dialogs par savstarpējo 

sapratni un toleranci starp dažādu ticību cil-

vēkiem”. Projekta kopējās izmaksas: 1220,00 

euro, pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā sum-

ma: 900,00 euro. 

Ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība “Javir”, 

projekts: “Tautieši “Эднаймося, люба 

родино”. Projekta kopējās izmaksas: 2040,00 

euro, pašvaldībai pieprasītā summa: 900,00 

euro. 

Sabiedriskā labuma biedrība “Jauniešu klubs 

“13.pirmdiena”, projekts “Caur kompetencēm 

uz rezultātu”. Projekta kopējās izmaksas: 

1300,00 euro, pašvaldībai pieprasītā un pie-

šķirtā summa: 900,00 euro. 

Biedrība kristīgai paaudžu kopībai “Tilts”, 

projekts: “Viens vienīgs prieks!”. Projekta 

kopējās izmaksas: 1110,00 euro, pašvaldībai 

pieprasītā un piešķirtā summa: 900,00 euro. 

Biedrība „Belovodije”, projekts: “Latvijas 

valstij 100! Ticības brīvības ceļu meklējumi.” 

I.daļa. Pirmavotu izpēte”. Projekta kopējās 

izmaksas: 248,00 euro, pašvaldībai pieprasītā 

un piešķirtā summa: 248,00 euro. 

Biedrība „Daugavas Pārupieši”, projekts: 

“Ceļojošās izstādes “Atceramies Lāčplēšus” 

izveide”. Projekta kopējās izmaksas: 1039,00 

euro, pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā sum-

ma: 855,00 euro. 

Biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs”, pro-

jekts: “Ar atbildību par rītdienu”. Projekta 

kopējās izmaksas: 1000,00 euro, pašvaldībai 

pieprasītā un piešķirtā summa: 900,00 euro. 

Adresāts: Biedrība “Rodacy”, projekts: 

“Rudens bagātības Latviešu un cittautu vir-

tuvē”. Projekta kopējās izmaksas: 1132,00 

euro, pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā sum-

ma    882,00 euro. 

Jēkabpils pensionāru apvienība “Sasaiste”, 

projekts: “Klātbūtne”. Projekta kopējās izmak-

sas: 1115,00 euro, pašvaldībai pieprasītā un 

piešķirtā  summa: 827,00 euro. 

Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība, pro-

jekts: “Pagātnes mantojums pilsētai un cilvē-

kiem”. Projekta kopējās izmaksas: 1005,00 

euro, pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā sum-

ma: 811,00 euro. 

Biedrība “Jēkabpils mantojums”, projekts: 

“Vērtības Jēkabpils vēsturiskajā vidē”. Izstā-

de. Komunikācija. Saglabāšana”. Projekta 

kopējās izmaksas: 1464,00 euro, pašvaldībai 

pieprasītā un piešķirtā summa: 900,00 euro. 

Kopumā projektu konkursam tika iesniegti 19 

projekti. No Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

budžeta projektu konkursam atvēlēti 9023,00 

eiro. Galīgais lēmums par finansējuma pie-

šķiršanu nevalstisko organizāciju projektiem 

tiks apstiprināts 6.aprīļa Jēkabpils pilsētas 

domes sēdē. 

Šogad no 53 Zemgales NVO projektu 

programmā  iesniegtajiem projektiem 

atbalstu savu aktivitāšu īstenošanai 

guva 21 projekta pieteicēji: pilsoniskās 

sabiedrības iniciatīvu jomā tika atbal-

stīti 8 projekti; starpkultūru dialoga 

jomā tika atbalstīti 7 projekti un mazā-

kumtautību jomā tika atbalstīti 6 pro-

jekti. Ierobežota finansējuma dēļ atbal-

stīto projektu budžeti un aktivitātes tiks 

precizētas un tuvākajā laikā tiks noslēg-

ti līgumi ar atbalstīto projektu pieteicē-

jiem. Visas projektu aktivitātes tiks 

realizētas līdz 1.decembrim. 

Pirmajā - Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu 

projektu grupā bija vislielākā konkurence - no 

iesniegtajiem 30 atbalstīti tika 8 projekti,  

Lasīt tālāk 

ŠOGAD ZEMGALES NVO PROJEKTU  

PROGRAMMĀ ATBALSTĪTS 21 PROJEKTS 
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KRUSTPILS NOVADA 2017. GADA NVO PROJEKTU 

KONKURSĀ APSTIPRINĀTI 11 PROJEKTI 

Ieva Lapiņa, 

Krustpils novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

Noslēdzies Krustpils novada nevalstis-

ko organizāciju 2017.gada projektu 

konkurss. Konkursam tika iesniegti 23 

projekti un finansiālais atbalsts tiks 

sniegts 11 projektiem. 

Apstiprinātie projekti: 

 Kopienas iniciatīvu atbalsta biedrība 

„Dzirnakmens” – Brīvdabas skatuves 

izveidošana Vīpes pagastā 

 Aloksnīte – Ceļojums laikā un telpā 

 InSpe – Galda spēļu bibliotēka Kū-

kās 

 Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas 

fonds – ”Sakārtosim vidi pirms svēt-

kiem!” 

 Silta Sirds – „Dzirkaļu pilskalna’’ 

avotiņa- akas atjaunošana un norā-

des izvietošana 

 Daugavas Pārupieši – Atceramies 

Krustpils novada Lāčplēšus 

 Ungurmuiža – Pūču mājas izveide 

Pūču takā 

 InSpe – 

Aktīvs un 

veselīgs dzīvesveids vecumdienās 

 Aloksnīte – Gadsimts pūra lādē 

 Jāna Āboliņa sporta klubs – Kvalitatī-

vas inventāra bāzes nodrošināšana 

sieviešu fitnesa treniņiem Zīlānu 

ciemā 

 Liepene – Futbola treniņu inventārs 

Krustpils novadā 

NVO SAŅEM ATBALSTU 

http://jekabpilsnvo.lv/2017/04/sogad-zemgales-nvo-projektu-programma-atbalstits-21-projekts/


PIESAKA KONKURSAM “ZEMGALES LAIKS ZIEDONIM” 

Biedrības “ Vides un tūris-

ma attīstības klubs 

“Sēlija”” valdes locekle 

Rasma Draška informē, ka 

šogad pirmo reizi rīkota-

jam konkursam “Zemgales 

laiks Ziedonim” nomināci-

jā “Zemgales kedas” ir pieteikta biedrī-

bas pārstāve Rudīte Urbacāne. 

Pēc aģentūras LETA ziņām, pašlaik konkur-

sam iesūtīti teju 20 stāsti par zemgaliešiem, 

kas būtu pelnījuši jauno apbalvojumu. “Tā kā 

tas ir tikai pirmais gads un šis konkurss vēl 

tikai top zināms zemgaliešiem, 

pagarinājām termiņu līdz 

18.aprīlim. Gribam dzirdēt un 

stāstīt tālāk iedvesmojošos 

stāstus par mūsu līdzcilvē-

kiem,” pagarināšanas iemeslu 

komentē konkursa rīkotāji. 

Pašlaik lielākais stāstu skaits iesūtīts novad-

pētniecības nominācijā “Zemgales kedas” un 

tautsaimniecības nominācijā “Zemgales zemi 

es mācos”. 

Jau vēstīts, ka Jelgavas 4.vidusskola sadarbī-

bā ar Imanta Ziedoņa fondu “Viegli” un Jelga-

vas pilsētu pirmo reizi līdz šodienai bija izslu-

dinājusi pieteikšanos apbalvojumam 

“Zemgales Laiks Ziedonim” piecās nomināci-

jās. 

Apbalvojums zinātnē “Zemgales taureņu uz-

brukums” tiks pasniegts cilvēkam, kas aktīvi 

nodarbojas ar pētniecību, zinātni, inovāciju 

izstrādi un to ieviešanu. Balva novadpētniecī-

bā “Zemgales kedas” paredzēta par aizrautīgu 

un radošu darbu lokālu teritoriju un to kultū-

ras tradīciju izpētē un attīstībā.  

Lasīt tālāk 

 

KĻŪST PAR BIEDRĪBAS “THE EUROPEAN  

ANTI-POWERTY - LATVIA” BIEDRORGANIZĀCIJU 
Biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” martā biedrības “EAPN-

Latvia” (The European Anti-Powerty - 

Latvia)  rindās uzņemtas četras neval-

stiskās organizācijas, tajā skaitā arī 

biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs”. 

Kāpēc tas bijis vajadzīgs, skaidro Jēkabpils 

NVO resursu centra valdes priekšsēdētāja 

Agita Pleiko. “Plaisa starp dažādām sabiedrī-

bas grupām ne tikai ar katru gadu, bet, gribētu 

teikt – ar katru mēnesi, palielinās. Noslāņoša-

nās nabadzīgajos un turīgajos top arvien re-

dzamāka. Tāpēc Jēkabpils NVO resursu cen-

tra valde izskatīja “EAPN – Latvia” piedāvāju-

mu kļūt par biedrorganizāciju un izlēma “par” 

pievienošanos. Par labu šim lēmumam tika 

uzskatīts tas, ka “EAPN – Latvia” aizstāv sa-

biedrības nabadzīgākās daļas intereses dažā-

dos līmeņos – sākot no vietēja līdz par Eiropas 

Savienības mērogam. Šī ir tā organizētā juri-

diskā forma, ar kuras palīdzību tiek meklēti 

risinājumi nabadzības mazinā-

šanai,” valdes lēmumu pamato 

A. Pleiko. 

Biedrību „EAPN-Latvia”  2013. 

gadā dibināja 7 nevalstiskās 

organizācijas: - Latvijas Sarka-

nais Krusts, - biedrība 

„Skalbes”, - IWO - Internatio-

nal Women's Organisation, - 

Latvijas SOS – bērnu ciematu 

asociācija, - Rīgas aktīvo seni-

oru alianse, - Latvijas Atkarības psihologu 

apvienība un biedrība „PINS”.  

Biedrība ir 2009. gada 17. novembrī Rīgā 

neformāli izveidotā Latvijas PretNabadzības 

tīkla darbības turpinātāja. 

Pašlaik EAPN-Latvia ir 32 biedru un 5 asociē-

to biedru organizācija. 

Biedrības mērķis ir, strādājot Eiropas Tīklā 

cīņai pret nabadzību, strādāt uz sociāli drošu 

Latviju, kas brīva no nabadzības un sociālās 

atstumtības un kurā pieejamas 

ekonomiskās, sociālās un kultū-

ras tiesības visiem. 

EAPN-Latvia, visās savas darbī-

bas jomās ievērojot dzimumu 

līdztiesību un nepieļaujot nekā-

da veida diskrimināciju:  

 veicina un uzlabo organi-

zāciju darbību efektivitāti, kas 

izskauž nabadzību un novērš 

sociālo atstumtību; 

 palielina informētību sabiedrībā jautāju-

mos par nabadzību un sociālo atstumtī-

bu; 

 dod iespējas cilvēkiem, kas dzīvo naba-

dzībā un sociālajā atstumtībā, uzlabot 

savu labklājību; 

 lobē cilvēku un organizāciju, kas saska-

ras ar nabadzību un sociālo atstumtību, 

intereses. 

AR ATBILDĪBU PAR RĪTDIENU 
Daiga Zaķe,  

IIC direktore 

Sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas Izglītī-

bas nodaļu Izglītības iniciatīvu centrs 

uzsāk jaunu iniciatīvu – stiprināt un 

izglītot vecākus aktīvākai līdzdalībai 

ģimeņu ar bērniem svarīgos procesos 

pašvaldības un valsts līmenī. 

Ja sabiedrības komunikācijas process ir tā 

samežģījies, ka mūsdienu Latvijā cilvēkiem 

zūd ticība demokrātijas ideāliem un ja masu 

mēdiji vairo iespaidu, ka politiskā darbība ir 

politiķu un oligarhu intrigas, tad par to ir 

jāuztraucas pilsoņiem. Jo pilsoniskās sabied-

rības iesaistīšana uzlabo pašvaldību un valsts 

politikas veidošanas procesu, kas nozīmē – 

uzlabo mūsu labklājību. 

Jaunie vecāki/jaunās ģimenes ir tie cilvēki, 

kuriem būtu jābūt vislielākajai interesei ie-

saistīties sabiedrības procesos, jo viņiem visa 

dzīve vēl priekšā, kā arī bērnu labklājība nā-

kotnē ikvienam vecākam ir svarīga. Jaunie 

cilvēki bieži vien ir enerģiski un aktīvi, tomēr 

viņiem pietrūkst zināšanu un prasmju par to, 

kā un ko viņi varētu darīt, lai sasniegtu reālu 

rezultātu, neizmantojot lieku enerģiju un 

neejot nepareizo vai garāko ‘ceļu’. Nereti šāda 

‘nepareiza’ rīcība, izraisa rezultātu, kas neap-

mierina vai pat attīsta agresiju un neuzticēša-

nos pastāvošajai varai un kārtībai. Papildus 

tam, iedzīvotāji ne vienmēr apzinās, ka pilso-

niskas sabiedrības veidošanā svarīga ir ikkatra 

cilvēka iesaistīšanās un līdzdalība.  

Iniciatīvu finansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība.  
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AKTUALITĀTES 

http://jekabpilsnvo.lv/2017/04/piesaka-konkursam-zemgales-laiks-ziedonim/


Biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” sadarbībā ar  Valsts nodarbinā-

tības aģentūru realizētā pilotprojekta 

“Brīvprātīgā darba informācijas sistē-

mas satura administrēšana” koordina-

tores Ligita Upīte un Margarita Jegoro-

va, kā arī EBD projekta “Share and like 

volunteering” brīvprātīgais no Ukrai-

nas Jevģēnijs Udovičenko, 3.aprīlī tikās 

ar Salas novada Salas vidusskolas vecā-

ko klašu audzēkņiem. Tikšanās norisi-

nājās ar mērķi iepazīstināt jauniešus ar 

brīvprātīgā darba iespējām, izvēloties 

sev piemērotāko vakanci un piesakoties 

tai portālā <brivpratigie.lv>. 

L.Upīte un M. Jegorova vienlaikus ar < briv-

pratigie.lv > darbības demonstrāciju uz ekrā-

na, pastāstīja kas ir brīvprātīgais darbs, kā 

brīvprātīgais darbs atvieglo savas ideālās pro-

fesijas atrašanu, gan 

arī, kādas priekšro-

cības darba tirgū 

saņem tie, kam CV 

ir ieraksts par brīv-

prātīgā darba veik-

šanu. Savukārt J. 

Udovičenko sniedza 

skaidrojumu terminam “profesionālā brīvprā-

tība”, un ar piemēriem no savas pieredzes 

apstiprināja, ka brīvprātīgais darbs ir lieliska 

iespēja tikt pamanītam no potenciālo darba 

devēju puses.  

Lai arī pavasarīgie laikapstākļi, šķiet, nerosi-

nāja jauniešos  vēlmi dziļāk izzināt brīvprātīgā 

darba nianses, tomēr uzdotie jautājumi lieci-

nāja par to, ka intereses dzirksts ir iešķilta.  

Kā piebilda 9.klases audzinātāja un tikšanās 

iniciatore Elita Briška – ja vismaz pieci skol-

nieki ieies mājas lapā un palasīs vai arī, ja 

vismaz divi no klātesošajiem izmantos iespēju 

un ieinteresēsies par Eiropas brīvprātīgo dar-

bu, un kaut kur aizbrauks – informācija mērķi 

būs sasniegusi.  

Vērtējot tikšanās rezultātus, pilotprojekta 

koordinatore L. Upīte secināja, ka vislietderī-

gākais veids, kā jauniešos radīt interesi par  

brīvprātīgo darbu, ir tieši tikšanās klātienē – 

ar reālas pieredzes stāstiem un iespēju izjautāt 

pašu brīvprātīgā darba veicēju. 

INFORMĒ PAR BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJĀM 

JAUNIEŠIEM 

ZAIGA PŪCE: NEVIENAM NEVAJADZĪGĀ ZIEDOŠANA 

Avots: http://www.satori.lv 

Latvijā ziedošanas definīcija ir minēta 

Sabiedriskā labuma organizāciju liku-

ma 9. pantā: "Ziedojums šā likuma iz-

pratnē ir manta vai finanšu līdzekļi, 

kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzī-

bas, pamatojoties uz savstarpēju vieno-

šanos, nodod sabiedriskā labuma orga-

nizācijai tās statūtos, satversmē vai 

nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai 

un kuriem var piemērot nodokļu at-

vieglojumus." 

Lai arī likuma pantā minēts, ka tā ir mantas 

vai finanšu līdzekļu nodošana bez atlīdzības, 

cilvēki tomēr ziedo dažādas motivācijas vadīti. 

Dažiem motivācija ir altruisms, bet bieži arī 

godkāre, varas izjūta, sirdsapziņas nomierinā-

šana u.c. līdzīgas īpašības. Viena no izteiktām 

motivācijām Latvijas ziedošanas kultūrā līdz 

šim ir bijis ekonomiskais labums savienojumā 

ar vēlmi atbalstīt kādu labu iniciatīvu. Latvijā 

tas izpaudās kā iespēja ziedotājam iegūt uzņē-

muma ienākuma nodokļa (UIN 15%) atlaidi 

85% apjomā no ziedotās summas, ja tā nepār-

sniedz 20% no uzņēmuma peļņas. Šāda no-

dokļu atlaide uz kopējā Eiropas valstu fona ir 

ļoti laba, bet, ņemot vērā, ka Latvijā ziedoša-

nas kultūra un tradīcija pēc padomju varas 

okupācijas ir veidota no nulles, tad ir sapro-

tams šis dāsnais atbalsts. Ja skatāmies kopu-

mā uz cipariem, tad šobrīd, pēc Finanšu mi-

nistrijas sniegtajiem datiem, ziedojumos Lat-

vijā tiek saņemti 96 miljoni, no kuriem 57 

miljoni tiek ziedoti sabiedriskā labuma orga-

nizācijām, t.i., no šīs summas uzņēmēji varētu 

samazināt savu uzņēmuma ienākuma nodokļa 

maksājumu (UIN).  Lasīt tālāk 

Vācijas Vēstniecība Rīgā ir vērsusies 

pie nevalstiskajām organizācijām ar 

informāciju par to, ka Vācijas Bundes-

tāgs 2015. gada 21. maijā pieņēma lē-

mumu, ar kuru tiek paredzēta simbolis-

ka vienreizēja finansiālā pabalsta iz-

maksa bijušajiem padomju karagūs-

tekņiem. Padomju Savienības bruņoto 

spēku karavīri, kuri Otrā Pasaules kara 

jebkādu laiku laika posmā no 1941. ga-

da 22.jūnija līdz  1945. gada 8.maijam 

bija vācu puses karagūstekņi, var sa-

ņemt vienreizēju pabalsta maksājumu 

2500,- EUR apmērā. 

Uz šo maksājumu neattiecas juridiskas prasī-

bas, tas nav pārnesams uz citu personu un nav 

arī mantojams. Pieteikumu iesniegt ir tiesīga 

tikai pati maksājumu saņemt tiesīgā persona 

vai arī tās pilnvarota persona. Sīkākas detaļas 

ir noregulētas ar Direktīvu, kura stājas spēkā 

14.10.2015. Minētās Direktīvas teksts vācu 

valodā, kā arī neoficiālais tulkojums angļu un 

krievu valodās  ir saņemams biedrībā 

“Jēkabpils NVO resursu centrs”, Brīvības ielā 

45, Jēkabpilī. 

Līdz šim pieteikumus varēja iesniegt brīvā 

formā. Tagad – Centralizēto dienestu un neat-

risināto īpašumu federālās pārvaldes (BADV) 

mājaslapā (http://www.badv.bund.de/DE/

O f f e n e V e r m o e g e n s f r a g e n /

AnerkennungsleistungSowjetischeKriegsge-

fangene/inhalt.html) ir pieejama pieteikuma 

veidlapa vācu, angļu un krievu valodā, kā arī 

sīkāka informācija. Vācijas vēstniecība Rīgā 

pieņem iesniegumus arī latviešu valodā, lai tos 

pārsūtītu tālāk 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš beidzas šajā 

gadā – 2017. gada 30.septembrī. Tas ir pietei-

kumu iesniegšanas galīgais termiņš. 

INFORMĒ PAR FINANSIĀLA PABALSTA IZ-

MAKSU OTRĀ PASAULES KARA VĀCU PUSĒ 

SAŅEMTAJIEM KARAGŪSTEKŅIEM 
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http://www.satori.lv
http://jekabpilsnvo.lv/2017/04/zaiga-puce-nevienam-nevajadziga-ziedosana/
http://www.badv.bund.de/DE/OffeneVermoegensfragen/AnerkennungsleistungSowjetischeKriegsgefangene/inhalt.html
http://www.badv.bund.de/DE/OffeneVermoegensfragen/AnerkennungsleistungSowjetischeKriegsgefangene/inhalt.html
http://www.badv.bund.de/DE/OffeneVermoegensfragen/AnerkennungsleistungSowjetischeKriegsgefangene/inhalt.html
http://www.badv.bund.de/DE/OffeneVermoegensfragen/AnerkennungsleistungSowjetischeKriegsgefangene/inhalt.html


E-avīzes redakcija: 

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

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

Agita Pleiko, pleiko@inbox.lv, t. 29449622 

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

AICINA MĀCĪTIES LATVIEŠU VALODAS KURSOS 

Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs 

(TITC) sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu projekta 

“Latviešu valodas kursi Jēkabpils pilsētas un apkārtējo no-

vadu: Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes un Pļavi-

ņu pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros  aicina apgūt vai pilnvei-

dot latviešu valodas prasmes latviešu valodas kursos pieau-

gušos iedzīvotājus, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, 

kuri nav bezdarbnieki, darba meklētāji vai skolēni. 

Priekšroka tiks dota jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem. Mā-

cības notiks pa  A1, A2, B1, B2, un C1 līmeņiem.  

Kursi ir BEZMAKSAS, kursu beidzējiem noslēgumā jākārto bez mak-

sas pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā. 

Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā vakaros Jēkabpils TITC un Pļaviņu 

novada ģimnāzijā, 316.kabinetā. 

Kursu dalībnieku reģistrācija un testēšana no 30. 03. 2017. – 12. 04. 

2017. 

Pieteikšanās: pa tālr. 65221333/ mob. 26101166, e-pasts:titc@titc.lv 

vai mājas lapā www.titc.lv 

 

 

 

 

 

Reklāmas informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības inte-

grācijas fonda finansiālu atbalstu.  Par reklāmas informatīvā mate-

riāla saturu atbild Jēkabpils TITC, līgums Nr.2017.LV/LV/17/11. 

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 

Jēkabpils NVO resursu centrs 
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Biedrība “Aizkraukles 

rajona partnerība” 

izsludina atklātu 

projektu iesniegumu 

pieņemšanas 3.kārtu 

Latvijas Lauku attīs-

tības programmas 2014.-2020.gadam pasāku-

ma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai 

(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpa-

sākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA 

stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 

2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 

„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķir-

šanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā 

„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk 

tekstā- MK Noteikumi Nr.590). 

Visa informācija pielikumā. 

BIEDRĪBAS 

“AIZKRAUKLES  

RAJONA PARTNERĪBAS” 

PAZIŅOJUMS 

mailto:vidusdaugavas.nvo.avize@gmail.com
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3akanita2%40inbox.lv
mailto:pleiko@inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aliana%40jekabpilsnvo.lv
http://www.titc.lv
jekabpilsnvo.lv
https://twitter.com/JekabpilsNVO
https://www.draugiem.lv/group/18645137/jekabpils-nvo-resursu-centrs/
https://www.facebook.com/J%C4%93kabpils-NVO-resursu-centrs-1073271192718117/
http://www.plavinunovads.lv/sites/default/files/aizkraukle_slud_3_k_2017_19_04.pdf

