
2017. gada augusts 

Augusta numurā: 

Seniorus aicina  

Dienas centrs 

Iesaisties sociālajā  

uzņēmējdarbībā 

Paneļdiskusija:  

Līderi ir vajadzīgi! 

Izproti Eiropas  

brīvprātīgo darbu 

Atklāta veselības  

darbnīca Birzītē 

3. 
lpp. 

7. 
lpp. 

IDEJA – VEIDOT  
SKULPTŪRAS NO MŪSU  
DĀRZOS AUDZĒTIEM ZIEDIEM 

5. 
lpp. 

Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kuri nevis tikai 

piedzīvo, bet arī veido notikumus. Lielākais 

gandarījums, ja šo notikumu veidošana sasniedz 

manu darba mērķi - cilvēkiem, apkārtējai videi 

dara labu.  

Mans neformālais sākums NVO darbā aizsākās 

ar brīvprātīgu darbu dzīvnieku patversmes labā 

astoņus gadus atpakaļ, tad sekoja dažādas lab-

darības kampaņas, veicot darba pienākumus, 

līdz es nonācu Krustpils novada biedrībā 

“Ungurmuiža”. 

Biedrības darbi pēdējos gados acij visredzamāk 

atspoguļojas pie skolas ēkas Medņos. Ir la-

biekārtots bērnu rotaļu laukums, izveidota Pūču 

taka. Un mums pašiem ir milzīgs gandarījums, 

kad Tu redzi, ka biedrības un atbalstītāju iegul-

dītā darba rezultāts ir vajadzīgs novada ie-

dzīvotājam.  

Es ticu, ka Krustpils novadā ir vēl daudzas neiz-

mantotas iespējas, vajadzības, kur mēs katrs 

varam pielikt roku. Ko Tu, Krustpils novada 

iedzīvotāj, sacītu, ja mēs novada ciematos kopā 

ar Tevi varētu izveidot skaistas skulptūras no 

mūsu pašu dārzos audzētiem ziediem? Darām?! 

Elīna Serkova, 

Krustpils novada biedrība “Ungurmuiža” 

11. 
lpp. 

9. 
lpp. 

AKCIJA ”BRĪVPRĀTĪGAIS  

UZ 1 DIENU!” 

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”. 

No 21. līdz 25. augustam 

Jēkabpils NVO resursu 

centrs rīkoja akciju 

"Brīvprātīgais uz 1 die-

nu", kas pērn guva lielu 

atsaucību un atzinību. 

Akcija paredz brīvprātī-

go dalību pasākumos, 

dažāda veida īslaicīgu 

darbu veikšanu. Pasā-

kums notiek projektā 

"Pilsoniskās sabiedrības 

stiprināšana Vidusdau-

gavas reģiona nevalstis-

kajās organizācijās".  

Šogad brīvprātīgiem bija 

iespēja būt:  

 Biedrībā “Par ķepām” – 

kaķu mājiņas kopšana, 

mazo kaķēnu socializē-

šana (9 bērni); 

 Biedrībā “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” 

intervijas ar jēkabpilie-

šiem: par kādiem dar-

biem Jēkabpils budžetā 

piešķirt vairāk naudas 

2018.gadā (2 jaunieši); 

 Biedrība “Cerību sala” 

– īpašu dāvanu gatavo-

šana (2 jaunietes); 

 Biedrība “Ūsiņš” – zir-

gu staļļa un teritorijas 

kopšana, izjādes ar 

zirgiem;  

 Biedrībā “Sasaiste” 

dāvanu kopēja gatavošana ar pensio-

nāriem;  

 Biedrībā “Vides un tūrisma attīstības 

klubs “SĒLIJA” veicamie darbi bija: 

no dabas materiāliem veidot intere-

santas, oriģinālas mājiņas un atribū-

tus dzīvniekiem, instalācijas. 

 SIA “Jēkabpils pakalpojumi“ - dienu 

vērot un fiksēt konkrēta atkritumu 

šķirošanas laukuma Jēkabpilī dzīvi (1 

dalībnieks);  

Turpinājums 2. lappusē 
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LATVIJAS RADIO ŽURNĀLISTES INTERESĒJAS  

PAR BRĪVPRĀTĪGO AKCIJU 
Jēkabpils NVO resursu centru apmeklē-

ja Latvijas Radio žurnālistes Iveta Čigā-

ne un Karīna Važnaja.  Viņas ieintere-

sēja centra akcija “Brīvprātīgais uz 1 

dienu”.  

Korespondentes apmeklēja vairākus akcijas 

darba devējus: biedrības “Ūsiņš” zirgu stalli, 

Jēkabpils reģionālo slimnīcu, tikās un intervē-

ja pērnā gada brīvprātīgo, tagad studenti Elī-

nu Grandāni. Šo sižetu Latvijas radio 1 varēja 

dzirdēt ceturtdien, 17. augustā, raidījumā 

“Labrīt”.  

Otrs sižets tiks veidots par Jēkabpils Poļu 

biedrības aktīvu biedru Rihardu Barkovski un 

viņa rīkotajām aktivitā-

tēm. Visvairāk jautājumu 

izraisīja pilsētas pašval-

dības finansiāli atbalstītā 

vasaras nometne bēr-

niem. Žurnālistes jautāja 

par velo ekspedīcijām 

gan nometnes vadītājam 

Rihardam, gan pašiem 

dalībniekiem, kas rak-

sturoja savu “vadoni” 

tikai no pozitīvās puses. Sižets tiek gatavota 

Latvijas Radio 2 raidījumam “Tādi esam”. 

Rihardam tika jautāts arī par viņa hobijiem, 

aizraušanām un daudz kas cits, nolūkā iepazīt 

viņa raksturu un dzīvesgājumu. Raidījumus 

var atrast Latvijas radio mājas lapā arhīvā. 

 SIA “Jēkabpils pakalpojumi” Jēkabpils 

dzīvnieku patversme - dzīvnieku un to uztu-

rēšanās vietu rīta kopšana, socializēšana (5 

jaunieši);  

 Jēkabpils galvenā bibliotēka - grāmatu datu 

ievadīšana, apkopošana(1 jauniete);  

  SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” darba 

pienākumos ietilpa: palīdzība aprūpējot 

pacientus – pacientu ēdināšana, pārģērbša-

na; gultas veļas maiņa; telpu uzkopšana; 

komunikācija ar pacientu.(2 jaunieši un 1 

sieviete- bijušā medmāsa), 

 SIA “Jēkabpils Siltums” bija iespēja redzēt 

un pētīt procesu, tehnoloģijas un izzināt 

jautājumu: “Kā rodas siltums?” (1 dalīb-

nieks). 

Solvita Rubiķe un Līga Bārbale ar misiju “Ar 

cerību apdzīvotā salā” viesojās biedrībā ''Cerību 

sala''. Kā pastāstīja biedrības vadītāja Aija Kvēpi-

ņa, viņas kuplam skaitam bērnu - jauniešu ar 

īpašām vajadzībām mācīja noderīgas nodarbes: 

pildspalvu dekorēšana ar krāsainām metāla 

stieplēm, stikla trauku apgleznošanu, mākslīgu 

ziedu izgatavošanu. Misija, kura turpinājās vai-

rākas stundas, bija abpusēji izdevusies un noslē-

dzās ar tortes ēšanu un kafijas dzeršanu.  

Kopā akcijas “Brīvprātīgais uz 1 dienu!” aktīvas 

bija 12 no 14 Misijām ! 

Piedalījās 33 cilvēki: bērni vecumā no 7 gadiem, 

jaunieši un tikai viens pieaugušais - Virdžīnija 70 

gadi! 

Paldies visiem akcijā iesaistītiem organizāciju 

vadītājiem, dalībniekiem: jauniešiem, pieaugu-

šajiem, bērniem un to vecākiem!  

Vakances, veicamo pienākumu apraksts, kā arī 

reģistrēšanās no 8. augusta bija iespējama portā-

lā www.brivpratigie.lv. Jēkabpils NVO resursu 

centrs arī turpmāk portālā ziņos par iespējām 

brīvprātīgajā darbā.  

Turpinājums no 1. lappuses 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības 

integrācijas fonds no  

Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 



Biedrība "4. siena" dibināta, lai apvienotu 

radošus jauniešus, rīkotu dažādus pasāku-

mus, nolūkā daudzveidot Jēkabpils kultū-

ras dzīvi.  

Par organizācijas mērķiem un iecerēm 

stāsta "4. sienas" vadītāja, Gada jēkabpi-

liete 2017 MĒTRA ŠTELMAHERE. 

VIDEOINTERVIJA 

Sižets šeit. 

D.Zaķe,  

NVO un MK padomes pārstāve 

NVO pārstāvji valsts pārvaldē 

NVO un MK memoranda 30. augusta sēdē tiks apstiprināti nevalstisko 

organizāciju pārstāvji dalībai Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru 

kabineta komitejas sēdēs un Nacionālās trīspusējās sadarbības pado-

mes sēdēs. Uz trīs vakantajām vietām pieteikušās desmit nevalsytiskas 

organizācijas. 

Pie KM Labklājības ministrijas izveidota Bērnu lietu padome. Neval-

stisko sektoru šajā padomē pārstāv: Latvijas Bērnu labklājības tīkls, 

SOS bērnu ciemati, Dardedze u.c. Padomes mērķis šobrīd ir arī nodro-

šināt labākus apstākļus bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, 

tomēr NVO pārstāvji uzsver, ka nepieciešams paplašināt šīs padomes 

ietekmes jomas, domājot par bērniem un ģimenēm kopveselumā.  

Vairāk informācijas šeit. 

Latvijas Bērnu labklājības tīkls (LBLT) aicina 

pievienoties  

LBLT ir NVO un profesionāļu kopiena, kura darbojas bērnu interešu aizstāvībā 

valsts līmenī veselības, izglītības un  sociālās labklājības jomās. Biedrībā darbojas 

tādas organizācijas, kā Glābiet bērnus, SOS bērnu ciemati, Latvijas audžuģime-

nes, Izglītības iniciatīvu centrs un citas. Šī brīža svarīgākais tīkla uzdevums – 

izstrādāt Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes jaunajam periodam no 2018. 

gada. Ikkatra viedoklis ir svarīgs, tāpēc – pievienojieties domu biedru grupai. 

Vairāk informācijas un kontakti pieejami mājas lapā:  www.bernulabklajiba.lv.  

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2017. gada augusts 

3 

Agita Pleiko,  

Jēkabpils NVO resursu centrs, eksperts 

Tieši šodiena ir vislabākā diena, lai kaut ko 

uzsāktu, jo mums pieder vien mirklis, kurā 

dzīvojam – šī atziņa vadīja mūs, sabiedriskā 

labuma biedrību “Jēkabpils NVO resursu 

centrs”, kad nolēmām uzrunāt pašvaldību 

uzticēt mums turpmāk organizēt senioru Die-

nas centra darbību. Sarunas ir vedušās, un 

šoruden aicinām ikvienu interesentu 

pēc 50+ apmeklēt dažādas nodarbības 

Dienas centrā “Kopā būt” Jaunajā ielā 

39i, Jēkabpilī, kur agrāk atradās bērnu-

dārzs “Zvaigznīte”.  

Dienas centru vada Ritma Komarova, viņa 

arī pastāstīja par to, kas jau šobrīd centrā 

notiek un tiek plānots SEPTEMBRĪ.  

PIRMDIENA ir nedēļas aktīvā diena – veik-

smīgai nedēļai piešķiram sparu! 

Plkst.10.00 tiekamies Jēkabpils Mežaparkā uz 

nūjošanu (jāģērbjas 

atbilstoši laika apstāk-

ļiem). Tikšanās vieta – 

pie lielajiem koka bur-

tiem “Mežaparks”. Kurš 

nūjot neprot, tiks pamā-

cīts. Ja nav atbilstošu 

nūju, sākumā var izlīdzē-

ties ar slēpju nūjām – 

Ritma par to pastāstīs, jo pati aktīvi nūjo. Pēc 

nepieciešamības konsultēs arī nūjošanas serti-

ficēta instruktore no biedrības “Holista” Ligita 

Upīte. 

Pēc nodarbības dodamies uz Dienas centru 

“Kopā būt” Jaunajā ielā 39i atpūsties pie zāļu 

tējas vai kafijas tases.  

Lasīt tālāk 

Videosižets  par apmācībām skatāms 

šeit 

SENIORUS AICINA DIENAS CENTRS 

“KOPĀ BŪT” 

Agita Pleiko,  

Jēkabpils NVO resursu centrs, NVO eksperts 

Kārtējā nevalstisko organizāciju (NVO) 

un Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sa-

darbības padomes sēdē 2.augustā tikās 

jaunievēlētā domes priekšsēdētāja viet-

niece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa 

un Jēkabpils pilsētas NVO pārstāvji. 

Lasīt tālāk 

 

TURPINĀS NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU 

SADARBĪBU AR PAŠVALDĪBU 

AUGUSTA AKTUALITĀTES NVO 

NOTIKA AKCIJA VELTĪTA UKRAINAS NEATKARĪBAS DIENAI 

24. augustā no pulksten 14.00 līdz 

19.00 Vecpilsētas laukumā norisinājās 

akcija, kas veltīta Ukrainas Neatkarības 

dienai.  

Jēkabpils NVO resursu centra brīvprātīgie no 

šīs valsts Anastasija Ilieva un Jevgēnijs Udo-

vičenko stāstīja par Eiropas brīvprātīgā darba 

iespējām jauniešiem, piedāvāja nofotografē-

ties ar ukraiņu tautas tērpu elementiem un 

ierunāt apsveikumus.Koncertēja Jēkabpils 

ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības "Javir" 

ansamblis. 

Videosižets šeit. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6qb0DTeHf8&feature=youtu.be
https://www.lm.gov.lv/news/id/7662
http://www.bernulabklajiba.lv
http://jekabpilsnvo.lv/2017/08/seniorus-aicina-dienas-centrs-kopa-but/
https://www.youtube.com/watch?v=wwIT6DCbD-w&feature=youtu.be
http://jekabpilsnvo.lv/2017/08/turpinas-nevalstisko-organizaciju-sadarbibu-ar-pasvaldibu/
https://www.youtube.com/watch?v=SaEx0hn01pQ&feature=youtu.be


Fonds “LAIKaMets” 

izsludinājis projektu 

konkurss nevalstiska-

jām organizācijām 

„Koncepcijas izstrāde 

par finansiālo resursu 

piesaisti nolūkā veicināt 

NVO kapacitātes paaug-

stināšanos nabadzības 

un sociālās atstumtības 

mazināšanai”.  

Vispārējais mērķis: paaugstināt Latvijā reģis-

trēto nevalstisko organizāciju (NVO) darbības 

efektivitāti saistībā ar nabadzības un sociālās 

atstumtības mazināšanu. Tas ir atklāts projek-

tu konkurss koncepcijas izstrādei par finansiā-

lo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapa-

citātes paaugstināšanos nabadzības un sociā-

lās atstumtības mazināšanai.  

Uzdevumi: informācijas 

apkopošana par NVO finan-

siālo resursu piesaistes ie-

spējām; konceptuāla stratē-

ģiskā plāna sagatavošana 

NVO finansiālo resursu 

piesaistei; konceptuālu me-

tožu piedāvājums NVO fi-

nansiālo resursu piesaistes 

stratēģiskā plāna īstenoša-

nai.  

Konkursa dalībniek i- LR Uzņēmumu reģistrā 

reģistrētas nevalstiskās organizācijas – biedrī-

bas, nodibinājumi (fondi), arodbiedrības, 

profesionālās organizācijas un reliģiskās orga-

nizācijas; Latvijas NVO sadarbības partneri no 

citu valstu nevalstiskā sektora (partnerības 

apliecinājums). Īstenošanas vieta: faktiskā 

NVO biroja adrese.  

Projektu iesniegšana – laika periodā no 2017. 

gada 15. augusta līdz 16. oktobrim plkst. 18:00 

Fonda birojā vai elektroniski PDF formātā uz 

e-pastu fonds.laikamets@eapn.lv Projekta 

satura sagatavošanā jāievēro vispārējie pro-

jektu izstrādes principi. Apstiprinātā projekta 

īstenošanas periods: 3 mēneši.  

Finansēšana: no Fonda līdzekļiem finansē-

jums 80%, t.sk. avanss 50% tiek izmaksāts 3 

dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar projek-

ta iesniedzēju; programmas dalībnieka līdzfi-

nansējums 20%, t.sk. brīvprātīgais darbs. Gala 

maksājums tiek veikts 10 dienu laikā pēc pro-

jekta ziņojuma apstiprināšanas Fondā. Finan-

sējuma apjoms vienam projektam - 500,00 

eiro.  

Fonda LAIKaMETS biroja adrese: Vaļņu iela 

32 – 508, Rīga, LV-1050. Tel. 29664063. 

Papildu informācija. 

FONDS „LAIKAMETS” IZSLUDINA  

PROJEKTU KONKURSU 

Jau ierasts, ka Jēkabpilī un Vidusdau-

gavas reģionā kopumā regulāri darbo-

jas brīvprātīgie no dažādām Eiropas 

valstīm. Viena problēma, uzņemot ār-

zemniekus, ir atrast viņiem piemērotus 

mentorus, nolūkā sekmēt jauniešu inte-

grēšanos svešā vidē.  

Iespējamiem interesentiem varētu noderēt 

seminārs “MENTOR plus” – mentora kompe-

tenču uzlabošana Eiropas Brīvprātīgā darba 

(EBD) projektos. Galvenais šo apmācību, kas 

norisināsies no 30. oktobra līdz 3. novembrim 

Austrijā, Vīnē, mērķis ir uzlabot mentoringa 

kvalitāti EBD un atbalstīt aktīvos mentorus, 

kas strādā ar brīvprātīgajiem. Pieteikšanās 

līdz 10. septembrim! Mērķi un uzdevumi: 

uzlabot zināšanas par mentoringu EBD pro-

jektos, pamatzināšanas par EBD kopumā un 

par programmu „Erasmus+: Jaunatne darbī-

bā”; veidot kopēju izpratni par mentoringu 

EBD projektos; sniegt atgriezenisko saiti par 

mentora lomu, atbildību, izaicinājumiem un 

vajadzībām; dalīties ar labo praksi un rīkiem, 

kas var atbalstīt EBD brīvprātīgos. 

Šajās apmācībās aicināti piedalīties aktīvi 

mentori (gan jaunie mentori, kuri šobrīd dar-

bojas EBD projektos, gan pieredzējuši mento-

ri), kuri vēlas attīstīt savas kompetences un 

mentoringa 

prasmes. Šo 

a p m ā c ī b u 

izglītojošā 

pieeja ir 

b a l s t ī t a 

neformālās 

i z g l ī t ī b a s 

metodēs un 

e k s p e r i -

men tā la j ā 

m ā c ī b u 

procesā, kā 

arī dalīb-

nieku aktī-

vā ieguldī-

jumā un 

līdzdalībā. Apmācības norisināsies angļu valo-

dā – dalībniekiem jābūt gataviem aktīvi ie-

saistīties visās aktivitātēs. Kā pieteikties? 

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. 

gada 10. septembrim SALTO Resursu centra 

tīmekļa vietnē. Dalībniekiem jābūt vismaz 18 

gadus veciem. Lai elektroniski aizpildītu anke-

tu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa viet-

nē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi 

paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu. 

Visas izmaksas tiks segtas no programmas 

"Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  lī-

dzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinan-

sējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām 

apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts 

līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad 

dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģen-

tūra iegādājas avio biļetes. 

Papildu informācija: Vladislava Šķēle, Jaunat-

nes starptautisko programmu aģentūras, 

Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas 

v a d ī t ā j a ,  e - p a s t s :  v l a d i s l a -

va.skele@jaunatne.gov.lv. 

IESPĒJA APGŪT MENTORA PRASMES 

BRĪVPRĀTĪGAJĀ DARBĀ 
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mailto:fonds.laikamets@eapn.lv
http://www.eapn.lv/laikamets/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mentor-plus-improving-mentorship-in-evs.6729/
mailto:vladislava.skele@jaunatne.gov.lvvladislava.skele@jaunatne.gov.lv
mailto:vladislava.skele@jaunatne.gov.lvvladislava.skele@jaunatne.gov.lv
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Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA), Amerikas 

Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL) un ASV 

vēstniecība Latvijā izsludina ceturto balvu 

konkursu „Cilvēka izaugsmei” 2017. Balvas 

piešķiršanas mērķis ir vairot cilvēka izaug-

smes nozīmi Latvijā un rosināt sociālās atbil-

dības iniciatīvas, atspoguļojot labās prakses 

piemērus. 

Aicinām iesniegt nominācijas šādās kategorijās: 

1. Par sociālo atbildību. Par izciliem sasniegu-

miem sabiedrības attīstībā, veicot ilggadīgu 

darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, 

zināšanas,  finanšu vai organizatoriskos resur-

sus. 

2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā. Par izglītības 

un mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu 

un uzlabošanu iedzīvotājiem visa mūža garu-

mā. 

3. Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā. 

Par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda 

un sabiedrības veselības un labklājības atbal-

stīšanu un uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības 

mazināšanu veselības aprūpes jomā. 

4. Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē. Par 

bērnu un jauniešu labklājības un veselīgas 

attīstības sekmēšanu un mīlošas, stabilas 

aprūpes nodrošināšanu. 

Konkursa uzvarētāji saņems tēlnieces Olgas Šilovas 

veidoto skulptūru „Asns”, goda diplomu un ielūgu-

mu uz apbalvošanas ceremoniju ar iespēju tikties ar 

augsta līmeņa amatpersonām un sabiedrības pār-

stāvjiem. Laureātiem var tikt piešķirta naudas balva 

vai speciālbalva. Uzvarētāji tiks paziņoti apbalvoša-

nas ceremonijā š.g. 22.novembrī. 

Pieteikumus vērtēs žūrijas komisija, ņemot vērā 

tādus kritērijus kā kandidāta darbības ietekme, 

ilgtspēja, novatorisms un iedvesma. 

Uz balvu var pretendēt Latvijas pilsoņi un Latvijas 

Republikā reģistrētas uzņēmējsabiedrības, biedrības 

un nodibinājumi. Pretendentus balvas saņemšanai 

var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona. 

Pašam sevi un iepriekšējā gada konkursa laureātus 

balvai izvirzīt nevar. 

Pieteikumus balvu konkursam var iesniegt līdz 19. 

septembrim., aizpildot pieteikuma formu un to 

nosūtot: info@cilvekaizaugsme.lv. 

Piesaki savu kandidātu balvai „Par cilvēka izaugsmi”! 

Aicini arī savus draugus un paziņas pieteikt kandidā-

tus, lai šī ziņa aizsniegtu pēc iespējas vairāk cilvēku 

visos Latvijas reģionos! 

IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS BALVAI 

„CILVĒKA IZAUGSMEI” 

IKVIENS TIEK AICINĀTS IESAISTĪTIES  

PROJEKTĀ “LATVIJAS DABAS BAGĀTĪBAS”! 

Ikviens tiek aicināts iesaistīties Pasau-

les Dabas Fonda projektā “Latvijas da-

bas bagātības”. Projekta ietvaros Latvi-

jas iedzīvotāji tiek aicināti saplūst foto-

grāfijā ar savām īpašajām vietām Latvi-

jas dabā vai arī pastāstīt par to, ko vi-

ņiem nozīmē Latvijas dabas bagātības. 

Priecāsimies, ja projektā piedalīties arī Jēkab-

pils novada iedzīvotājus, tūrisma objektu 

pārstāvji un dabas aktīvisti. Projekta dalībnie-

kiem ir jānofotografējas savā mīļākajā vietā 

Latvijas dabā, tajā nomaskējoties un ar to pēc 

iespējas labāk saplūstot.  Fotogrāfiju piemērus 

var aplūkot projekta mājaslapā. 

Visas iesūtītās dabas bagātības tiks apkopotas 

īpašā Latvijas simtgades dabas deklarācijā. 

Jums ir iespēja ar saviem attēliem starp Latvi-

jas dabas bagātībām iekļaut arī Jēkabpils 

novada skaistākās vietas. Attēlus var iesniegt 

gan projekta mājaslapā, gan publicēt Face-

book, lietojot #DabasBagatibas. 

“Latvijas dabas bagātības” ir nekomerciāls 

Latvijas simtgades projekts. Tā virsmērķis ir 

apzināt Latvijas iedzīvotāju dabas bagātības 

un veicināt publisku diskusiju par to nozīmi 

mūsdienu Latvijā. Jebkādu jautājumu gadīju-

mā – droši rakstiet vai zvaniet! 

Dāvis Landorfs, projektu vadītājs, 

Pasaules Dabas Fonds,  

Elizabetes iela 8-4, Rīga, LV – 1010 

Mob.:  +371 20584460 

facebook.com/PasaulesDabasFonds 

SĀKTA IESNIEGUMU PIEŅEMŠANU DALĪBAI EIROPAS SOCIĀLĀ 

FONDA PROJEKTĀ "ATBALSTS SOCIĀLAJAI UZŅĒMĒJDARBĪBAI" 

Aicina pieteikties pasākuma 

"Atbalsts sociālajai uzņē-

mējdarbībai" dalībnieku 

reģistrā komersantus (SIA, 

AS), biedrības un nodibinā-

jumus, kas darbojas sociālās 

uzņēmējdarbības jomā, plā-

no to attīstīt savas pamatdarbības ietva-

ros, vai īstenot jaunus, uz pozitīvu soci-

ālo ietekmi vērstus projektus.  

Informāciju par pieteikšanās kārtību, iesnie-

dzamajiem dokumentiem, Labklājības minis-

trijas darba laiku, iesniegumu izskatīšanu un 

lēmumu pieņemšanu skatīt šeit. 

Lai sniegtu sīkāku informāciju 

par nosacījumiem dalībai 

projektā, otrdienās un ceturt-

dienās no plkst. 9:00 līdz 

plkst. 12:00 tiek sniegtas kon-

sultācijas pa tālruni 64331822. 

Atbildes uz aktuālākajiem 

jautājumiem sagatavotas sadaļā „Jautājumi 

un atbildes”. 

Lai dokumentu iesniegšanas process ikvienam 

būtu pieejams un ērts, iesniegumu un pievie-

notos dokumentus var iesniegt: 

 personīgi (tajā skaitā nogādājot ar kurje-

ru, Labklājības ministrijas lietvedības 

nodaļā (101. kabinets)), 

 sūtot pa pastu ierakstītā vēstulē, 

 elektroniski, ja dokumenti parakstīti ar 

drošu elektronisko parakstu. 

Iesniegumu pieņemšana notiks nepārtraukti 

projekta īstenošanas laikā. Atgādinām, ka 

pasākuma dalībnieka reģistrēšana Labklājības 

ministrijas pasākuma dalībnieku reģistrā ir 

priekšnoteikums, lai turpmāk varētu preten-

dēt uz finanšu atbalstu biznesa plāna īstenoša-

nā AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM”.   

Plašāka informācija par projektu. 

 

mailto:info@cilvekaizaugsme.lv
http://www.dabasbagatibas.lv/
facebook.com/PasaulesDabasFonds
http://www.lm.gov.lv/text/3672
http://www.lm.gov.lv/text/3643
http://www.lm.gov.lv/text/3643
http://www.lm.gov.lv/text/3496
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MEMORANDA PADOME AICINA IZVIRZĪT NVO PĀRSTĀVJUS 

Zane Legzdiņa-Joja,  

Valsts kanceleja, Valsts pārvaldes politikas depar-

taments, konsultante 

Memoranda padomes sekretariāts pa-

teicas tām organizācijām, kuras izvirzī-

ja savus pārstāvjus dalībai konkursā 

par iespējām pārstāvēt nevalstiskās 

organizācijas VSS, MKK un NTSP.  

Vienlaikus informēju, ka Memoranda padome 

atbalstīja biedrības "Latvijas Pilsoniskā alian-

se" direktora p.i. Kristīnes Zonbergas (e-pasts: 

kristine@nvo.lv) dalību ar padomdevēja tiesī-

bām VSS un biedrības "Eiropas Latviešu ap-

vienība" vicepriekšsēdes Elīnas Pinto (e-pasts: 

e.dzalbe@gmail.com) dalību novērotāja statu-

sā NTSP sēdēs. 

Savukārt attiecībā uz pārstāvja vietu MKK, 

Memoranda padome nolēma izsludināt jaunu 

pieteikšanos šai iespējai. Līdz ar to atbilstoši 

Memoranda padomes š.g. 24.maija sēdē ap-

stiprinātajai kārtībai "Par Nevalstisko organi-

zāciju un Ministru kabineta sadarbības me-

moranda īstenošanas padomes deleģētu pār-

stāvju izvirzīšanas kārtību (t.sk. kritērijiem) 

dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības 

mehānismos" (pieejama Ministru kabineta 

tīmekļa vietnē) un šajā pašā sēdē Memoranda 

padomes pieņemtajam lēmumam, Memoran-

da padomes sekretariāts aicina pieteikties uz 

Memoranda padomes deleģētu nevalstisko 

organizāciju(turpmāk - NVO) pārstāvja vietu 

Ministru kabineta komitejas sēdēs (turpmāk - 

MKK) (MKK notiek pārsvarā katru pirmdie-

nu, plkst. 10.00 Ministru kabineta Zaļajā zā-

lē). 

Memoranda padome NVO pārstāvjus izvēlas 

atklātā konkursā un pārstāvja pilnvaru ter-

miņš ir viens gads un seši mēneši. 

Katra NVO ir tiesīga izvirzīt vienu kandidātu. 

Izvirzīt kandidātu dalībai MKK sēdēs ir tiesī-

bas tādai NVO, kas atbilst visiem šiem kritēri-

jiem: 

a) NVO ir biedrība vai nodibinājums, kas 

reģistrēts Latvijas Republikā vismaz trīs gadus 

pirms konkursa izsludināšanas; 

b) NVO ir parakstījusi Nevalstisko organizāci-

ju un Ministru kabineta sadarbības memoran-

du; 

c) iesniedzējs nav pasludināts par maksātnes-

pējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā 

saimnieciskā darbība nav apturēta vai pār-

traukta; 

Lasīt tālāk 

LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA PROJEKTU KONKURSS 

Līdz 2017. gada 15. septembrim ir iespē-

ja iegūt finansējumu, iesniedzot projek-

tu Latvijas vides aizsardzības fonda 

administrācijas izsludinātajā projektu 

konkursā ''Latvijas vides un dabas vēr-

tību apzināšana un izcelšana gaidot 

Latvijas valsts pastāvēšanos simtgadi''. 

Projektu konkursa mērķis ir īstenot 

aktivitātes, kuras stiprinātu Latvijas 

sabiedrības valsts gribu, piederības 

sajūtu un mīlestību pret savu zemi. 

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) 

un projekta partneri var būt Latvijas Republi-

kā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, paš-

valdība, pašvaldības institūcija un zinātniskā 

institūcija. 

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas sekojošas 

aktivitātes. Viena projekta ietvaros var īstenot 

vienu no aktivitātēm. 

 Sabiedrību tieši informējoši/izglītojoši 

pasākumi, kas saistīti ar Latvijas dabas 

vērtību atklāšanā un uzturēšanā nozīmī-

gu personu, notikumu un vietu izcelšanu 

un godināšanu, kas tiek īstenoti vismaz 

trīs teritoriālo vienību (novads vai Re-

publikas nozīmes pilsēta) ietvaros;  

 Klātienes informējoši/izglītojoši pasāku-

mi jauniešiem* (līdz 25 gadiem), kas 

veicina tūlītēju vai potenciālu vides apzi-

ņas veidošanu par Latvijas reģionu naci-

onālās nozīmes dabas vērtību apzināša-

nas un izcelšanas nepieciešamību un tiek 

īstenoti vismaz trīs teritoriālo vienību 

(novads vai Republikas nozīmes pilsēta) 

ietvaros. 

Projekta aktivitātēm galvenokārt jākoncen-

trējas uz mērķauditoriju, kas noteikta noliku-

ma 3.2. punktā (skat. skaidrojumu 

''Jaunietis''), neizslēdzot iespēju plašākas 

mērķauditorijas iesaistei projekta īstenoša-

nas laikā. 

Lasīt tālāk 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobili-

tātes programmas ''Kultūra'' ietvaros ir 

izsludināts otrais šī gada pieteikšanās 

termiņš - 2017. gada 28. septembris, 

finansiālajam atbalstam īstermiņa sa-

darbības tīklu veidošanai. Sadarbības 

tīklu veidošanas pamatā ir ideja veici-

nāt jaunu partnerību rašanos, piere-

dzes apmaiņu, jaunu zināšanu un 

prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopī-

gus sadarbības projektus. Sadarbības 

tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no 

vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas 

valstīm. 

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidoša-

nai:  

 finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 

gadam,  

 maksimālā projekta pieteikuma summa 

ir € 20 000, lai segtu ne vairāk kā 70% 

no kopējiem projekta izdevumiem,  

 atlikušie 30% no projekta budžeta ir 

jāiegulda pašām tīkla darbībā iesaistīta-

jām organizācijām un pieteikumā arī 

norāda, kā tas tiks sasniegts, 

 labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības 

tīkls var pēc finansējuma perioda beigām 

apsvērt iespēju pieteikties atbalstam 

ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai. 

Ilgtermiņa sadarbība: 

 finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 3 

gadiem, 

 maksimālā projekta summa ir € 100 

000, lai segtu ne vairāk kā 50% no kopē-

jiem projekta izdevumiem, 

 pašam tīklam (tīkla darbībā iesaistītajām 

organizācijām) ir jāiegulda atlikušie 50% 

no projekta budžeta un pieteikumā arī 

norāda, kā tas tiks sasniegts. 

Plašāka informācija šeit. 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma ''Kultūra'' 

atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības 

tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti 

visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, 

dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. 

PIEEJAMS FINANSIĀLS ATBALSTS  

ĪSTERMIŅA SADARBĪBAS TĪKLU VEIDOŠANAI 

http://www.mk.gov.lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padome
http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2017/09/memo-paarstaavji.docx
http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2017/09/vides-projektu-konkurss.docx
https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/network-funding
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DISKUSIJAS REZULTĀTS –  

LĪDERI IR VAJADZĪGI! 

Sociālās rehabilitācijas Dienas centrā 

“Kopā būt” 21. augustā notika Jēkabpils 

NVO resursu centra rīkotā paneļdisku-

sija “Par līderību NVO sektorā”.  

Diskusiju vadīja Latvijas Psihoterapeitu bied-

rības valdes loceklis, Latvijas Geštaltterapijas 

biedrības dibinātājs un valdes loceklis Agris 

Grava. Pieaicinātie eksperti: Jēkabpils Uzņē-

mēju biedrības valdes locekle, uzņēmēja Ilona 

Studāne, biedrības “SKN Sports” valdes locek-

lis, uzņēmējs Ainārs Vasilis un Jēkabpils do-

mes deputāts, bijušais priekšsēdētājs Leonīds 

Salcevičs. Savukārt zālē atradās visai ieintere-

sēta mērķauditorija: biedrību vadītāji un pār-

stāvji, uzņēmēji, kā arī citi interesenti, starp 

kuriem bija arī divi jaunievēlētie domes depu-

tāti Līga Kļaviņa un Kaspars Ģirģens. 

Galvenais jautājums, uz kuru atbilde bija jāat-

rod diskusijas dalībniekiem, bija līderu esamī-

ba, nepieciešamība un nozīme nevalstiskajā 

sektorā. Bet – kas tad ir līderis? Agris Grava 

noformulēja to tā: līderis ir tas, kuram sabied-

rība ir gatava deleģēt funkciju īstenošanu un 

uzticību, tas, kurš spēj saliedēt un organizēt 

sabiedrību kopēju mērķu sasniegšanai.  

Ekspertu viedokļi nebija viennozīmīgi. I. Stu-

dāne uzskata, ka vienā organizācijā, piemē-

ram, Uzņēmēju biedrībā, viss tiek balstīts uz 

līdzīgām vērtībām un katrs savā nozīmē ir 

līderis. A.Vasilis atzina, ka viņa organizāciju 

veido fanātiķu kopums, kas atbalsta vienu 

sporta veidu, nodrošinot mērķu sasniedzamī-

bu, tādēļ līderis var būt un var arī nebūt. Sa-

vukārt L.Salcevičs uzstāja, ka pašvaldībai ir 

svarīgi, ka NVO sektorā ir līderi un viņus pār-

stāv viens līderis, kas var uzrādīt risināmo 

problēmu. Taču diemžēl ir jārēķinās ar to, ka 

visi nevar būt līderi. Arī ievēlēšana kādā ama-

tā nenozīmē, ka cilvēks automātiski par tādu 

kļūst. Diskusijas vadītājs A. Grava piebilda, ka 

vadītājs ne vienmēr ir līderis – tam ir vaja-

dzīgs noteikts kvalitāšu kopums, uzticība un 

neatkarība. L. Kļaviņa apstiprināja, ka līderi 

sektorā ir vajadzīgi, taču bieži vien viņiem 

trūkst reālu palīgu un tas var veicināt izdegša-

nu.Un ko nozīmē izdegšana...nav līdera bez 

sekotājiem! K. Ģirģens bilda, ka ir vairāk jā-

piekopj autoritatīvais vadības stils, bet vien-

mēr jāsaglabā saikne ar sekotājiem, jo viens 

nav cīnītājs.  

Turpinājums 8. lappusē 



Biedrības ”Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana 

Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās” aktivitāti finansiāli atbalsta Sa-

biedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

 

Sarunas šad tad novirzījās no līderu lomas uz 

konkrētām sadarbības iespējām starp pašval-

dību un NVO, jo ne vienmēr tā ir līdzvērtīga, 

piemēram, ar sporta organizācijām. K.Ģirģens 

atzina, ka bieži vien traucē līdzvērtīgas komu-

nikācijas trūkums, uz ko A. Grava bilda, ka 

sadarbību nevar uzrakstīt uz papīra. Cilvēki 

diemžēl Latvijā nav vēl iemācījušies sarunā-

ties, komunicēt, diskutēt. Dominē neuzticēša-

nās, tolerances trūkums. Tādēļ ir svarīgi aici-

nāt uz sarunām klātienē, it sevišķi jaunatni. 

Patlaban problēmas komunikācijā bieži rada 

fakts, ka saziņas kanāli dažādām sabiedrības 

grupām ir atšķirīgi. Izskanēja, ka arī šāda 

metode ne vienmēr der, jo, piemēram, depu-

tātiem apspriežot iepriekš izzinātās jauniešu 

vēlmes saistībā ar multifunkcionālo halli, pāri 

palikuši tikai 10 procenti no iesniegtajiem 

priekšlikumiem. Tādējādi zūd interese par 

dalību lēmumu pieņemšanas procesā.  

Atgriežoties pie līderības jautājuma, L. Sal-

cevičs apstiprināja, ka pēc vairāku gadu mēģi-

nājumiem atrast labāko sadarbības veidu 

starp pašvaldību un NVO sektoru, patlaban 

tāds ir izveidojies, sadarbojoties ar biedrību 

apvienību “Jēkabpils NVO resursu centrs”. 

“Tā ir veiksme, jo sadarbība ir abpusēja. Jo 

svarīgi ir domāt un atpazīt lietas, ko NVO var 

darīt pašvaldības labā, nevis tikai prasīt un 

kritizēt, ja neiedod.” 

Izskanēja idejas un priekšlikumi, ko apkopojot 

diskusijas moderators A.Grava formulēja: 

svarīga ir vienlīdzīga komunikācija; izpratne 

par mums visiem ierobežotajiem resursiem  – 

laiks, materiāli, vara, iespējas. Līderiem ir ļoti 

svarīgi prast sabalansēt varas un kompetences 

resursus, jo, lai gan mūsu sabiedrībā bāzes 

vara pieder sabiedrībai, taču šobrīd tā to neiz-

manto, tādējādi atdodot citiem. Šajā gadījumā 

parādās nozīmīgā līderu loma NVO sektorā. 

Turpinājums no 7. lappuses 

GŪTA VĒRTĪGA PIEREDZE KURZEMĒ 
28. un 29. augustā Jēkabpils NVO re-

sursu centra delegācija apmeklēja Kur-

zemes reģiona vairākas pilsētas, nolūkā 

apmainīties pieredzē par NVO aktivitā-

šu popularizēšanu un atspoguļošanu 

dažādos komunikāciju kanālos, kā arī 

sadarbību starp NVO un pašvaldībām 

funkciju nodošanas jomā un citos jau-

tājumos.  

Notika tikšanās ar dažādu organizāciju pār-

stāvjiem Saldū, Aizputē, Kuldīgā un Ventspilī. 

Brauciena kulminācija bija ļoti saturīgas pār-

runas ar Ventspils pilsētas domes priekšsēdē-

tāja vietnieku Didzi Ošenieku (pirmais no 

labās). Gūtā pieredze un informācija tiks ap-

kopota un izmantota centra darbā, kā arī 

priekšlikumu izstrādē Jēkabpils pašvaldībai.  

Video sižets 

Brauciens notika projekta “Pilsoniskās sa-

biedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģio-

na nevalstiskajās organizācijās” ietvaros.  

8 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2017. gada augusts 

Sabiedriskā labuma biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" rīkotā  

paneļdiskusija "Pilsoniska sabiedrība = aktīva sabiedrība?"  

notiks 7. septembrī pulksten 14.00  
Sociālās rehabilitācijas Dienas centrā "Kopā būt" (Jaunajā ielā 39i).  

Aicināti piedalīties biedrību, pašvaldības uzņēmumu un iestāžu vadītāji, Jēkabpils domes deputāti.  

Papildu informācija 2944622 (Agita).  

Diskusijas vadītājs: biedrības "Zemgales NVO centrs" valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš.  

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=8XdqiCTewiU&feature=youtu.be


IZPROTI EIROPAS BRĪVPRĀTĪGO DARBU! 

Evelīna Elksnīte,  

Jēkabpils NVO resursu centrs 

No 25. līdz 27. augustam atpūtas kom-

pleksā “Turbas” norisinājās Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūras 

organizētas apmācības “Izproti Eiropas 

Brīvprātīgo darbu”, kurām varēja pie-

teikties organizācijas un iestādes no 

visas Latvijas. 

Kā zināms, “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

jau kopš 2015.gada ir akreditēta EBD (Eiropas 

Brīvprātīgā darba) uzņemošā, nosūtošā un 

koordinējošā organizācija, kā arī šobrīd jau 

otrajā EBD projektā uzņem Jēkabpilī brīvprā-

tīgos no Eiropas. Tā kā zināšanu nekad nevar 

būt par daudz, starp deviņiem apmācību da-

lībniekiem bija arī brīvprātīgā, projekta asis-

tente no biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs”.  

Šīs bija neformālās izglītības apmācības, tāpēc 

dalībnieki zināšanas neieguva stundām ilgi 

sēžot solā un klausoties vadītāja stāstītajā, bet 

gan daudz sadarbojoties grupās,  daloties ar 

viedokļiem, pieredzi un idejām, kā arī paši 

izvērtējot savu darbu un tā rezultātus. Daudzu 

neformālās izglītības metožu pielietošana ātri 

saliedēja dalībniekus un padarīja apmācību 

vidi labvēlīgu efektīvai zināšanu uzņemšanai 

salīdzinoši neilgā laika posmā. Par veiksmīgu 

apmācību norisi jāpateicas apmācību vadītājai 

Ievai Upeslejai, Tukuma novada jaunatnes 

lietu speciālistei, biedrības “Pozitīvā Doma” 

dibinātājai, kura jau 20 gadus darbojusies 

dažādos EBD un citos jaun-

atnes jomas projektos. 

Apmācību laikā dalībnieki 

ieguva izpratni par EBD 

vērtībām saskaņā ar labas 

prakses principiem, EBD vadlīnijām un EBD 

hartu un attīstīja nepieciešamās kompetences 

kvalitatīvu EBD projektu īstenošanai. Nav 

viegli ietērpt visu trīs apmācību dienu ieguvu-

mu vārdos, taču var teikt, ka starp zināšanām 

atrastie domubiedri ir viens no nozīmīgāka-

jiem ieguvumiem, kas kalpos kā atbalsta sajū-

ta un motivācija arī turpmāko Eiropas Brīv-

prātīgā darba projektu īstenošanai “Jēkabpils 

NVO resursu centrā”. 

PAPLAŠINĀTS JAUNIEŠU GARANTIJĀ  

APGŪSTAMO PROFESIJU UN REFLEKTANTU LOKS 

Jauniešu garantijas vasaras uzņemšanā 

būtiski paplašinātas mācību iespējas – 

tagad profesionālās izglītības iestādes 

piedāvā arī 1,5 gada laikā apgūstamās 

profesijas un programmā var pieteik-

ties arī nodarbinātie jaunieši vecumā 

no 17 līdz 24 gadiem. Par izmaiņām 

Jauniešu garantijā pagājušajā nedēļā 

lēmusi valdība, vienlaikus pagarinot 

vasaras uzņemšanu līdz septembra 

beigām un paredzot arī ziemas uzņem-

šanu. 

Pusotra gada laikā profesionālās izglītības 

iestādes piedāvā apgūt tādas darba tirgū pie-

prasītas profesijas kā autodiagnostiķis, pro-

grammēšanas tehniķis, finanšu darbinieks, 

meža mašīnu operators, jumiķis, restorānu 

pakalpojumu speciālists, kā arī augkopības 

tehniķis, bārmenis, grāmatvedis, auklis un 

citas profesijas. 

Turpinās uzņemšana arī gadu ilgajās Jauniešu 

garantijas profesionālās izglītības program-

mās, un, līdz ar 1,5 gada programmām, šobrīd 

uzņemšana notiek kopumā 83 profesijās. 

Tāpat kā līdz šim, Jauniešu garantijas pro-

grammā var iesaistīties arī nenodarbinātie 

jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem. 

Lai pieteiktos Jauniešu garantijas profesionā-

lās izglītības programmās, jaunietim jābūt ar 

pamatskolas, vispārējo vidējo vai vidējo profe-

sionālo izglītību. Mācības Jauniešu garantijā 

ļauj saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro 

mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs un nav neat-

taisnotu kavējumu, kā arī nepieciešamos mā-

cību līdzekļus, apmaksātu dienesta viesnīcu 

un karjeras atbalsta pasākumus. Mācības 

ietver 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, 

kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un 

naktsmītne, ja nepieciešams. 

Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības 

iestādē var iesniegt līdz septembra beigām. Ar 

visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītī-

bas iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un 

priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā.  

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti 

“Sākotnējās profesionālās izglītības program-

mu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” 

finansē ar Eiropas Savienības Jaunatnes no-

darbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā 

fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts bu-

džeta, un to īstenos līdz 2019. gada jūnija 

beigām. 
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JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRU APMEKLĒ  

STUDENTI NO ITĀLIJAS 

Lai uzzinātu kādu ieguldījumu Jēkab-

pils dod ANO Ilgtspējīgas attīstības 

mērķu sasniegšanā - ar Jēkabpils paš-

valdības, Izglītības iniciatīvu centra 

un Jēkabpils NVO resursu centra pie-

redzi iepazinās studenti no Itālijas - 

Angela Marino un Mattia Cocchi.  

Resursu centrā viņi ar lielu interesi noklau-

sījās organizācijas valdes priekšsēdētājas 

Agitas Pleiko stāstījumu par īstenotajiem 

projektiem, sadarbību ar citām institūcijām 

un organizācijām, piemēram EAPN - Latvia 

(Eiropas PrentNabadzības tīkls), ("Visur 

izskaust nabadzību visās tās izpausmēs" ir 

ANO Ilgtspējīgas attīstības pirmais mērķis), 

Vidusdaugavas NVO e-avīzi un citām aktivi-

tātēm.  

Studentiem - pētniekiem bija arī jautājumi, 

lai labāk izprastu resursu centra darbības 

pamatprincipus. Agita Pleiko informēja, ka 

pati esot aktīva vides aizsardzības piekritēja, 

arī resursu centrā ir ieviesusi atkritumu 

šķirošanu, elektrības un ūdens patēriņa 

ekonomiju. Saruna notika abpusējas ieinte-

resētības un pozitīvisma gaisotnē. Itāļu 

studentus pavadīja Izglītības iniciatīvu cen-

tra pārstāve Kristīne Liepiņa. 

APSKATĀMA LIELISKA FOTOIZSTĀDE PAR BRĪVPRĀTĪGO DARBU 

Jēkabpilī, Brīvības ielā 45, kur atrodas Jē-

kabpils NVO resursu centrs, kāpņu telpā 

iekārtota biedrības projekta  “Share and 

like volunteering” fotogrāfiju izstāde.  

Tas ir Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) program-

mas pasākums, kura ietvaros Vidusdaugavas reģi-

onā darbojas divi jaunieši no Ukrainas. Vairāk 

nekā 150 fotogrāfijas ataino dažādās aktivitātes, 

kas notikušas līdz šim un ar tām saistītās darbības, 

kā arī sniedz vizuālu fona informāciju.  

Galvenie varoņi – brīvprātīgie Anastasija Ilieva 

(Anastasiia Ilieva), Jevgēnijs Udovičenko (Yevhen 

Udovychenko, Ukraina) un Žuljens Malots (Julien 

Malot, Francija) iemūžināti visvairāk. Arī daudzi 

jēkabpilieši atradīs sevi šajās fotogrāfijās.  

Projekts “Share and like volunteering” vēl turpi-

nās. Tā mērķis ir popularizēt brīvprātīgā darba 

principus, iespējas un iedvesmot vietējos jauniešus 

iesaistīties sociālās aktivitātēs un jaunatnes politi-

kas veidošanā.  

Izstādes tapšanā un izvietošanā piedalījās gan 

brīvprātīgie, gan NVO resursu centra projektu 

asistentes Evelīna Elksnīte, Laura Izotova un Na-

tālija Keranova. 

Top izstāde par Jēkabpils NVO resursu 

centra EBD projektu “Share and like volun-

teering.  
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Ligita Ābolniece 

25.augustā Salas pagasta birzītē tika 

atklāta “Veselības darbnīca Birzītes 

parkā”. Pasākums noritēja tautiskā 

gaisotnē. Uz to bija sapulcējušies ne 

tikai biedrības “Holista” pārstāvji, bet 

arī daudz ieinteresētu cilvēku un svei-

cēju. Ar tautas dziesmām pasākumā 

piedalījās ansamblis “Rota” (vadītāja 

Ilze Gaidele). 

“Vēsturei ir tendence atkārto-

ties” 

Ar birzītes vēsturi klātesošos iepazīstināja 

Salas kultūras nama direktore Maija Batara-

ga-Vilka, dažus faktus kā Salas ciema iedzī-

votāja kopš 1976.gada pievienošu klāt. “No 

1923.gada birzīte piederēja Salas pagasta 

iedzīvotāja Vitauta Jāņa Tomiņa tēvam. Tā 

kā tā atrodas netālu no Salas skolas, te tika 

rīkoti dažādi pasākumi un zaļumballes, arī 

lauksaimniecības biedrības saieti. Pēc Otrā 

pasaules kara šeit notika militārās apmācī-

bas. Bija arī šautuve. Birzītes estrāde uzcelta 

ap 1970.gadu, tad jau zeme piederēja padom-

ju saimniecībai, jo privātīpašuma padomju 

laikā nebija.” Atceros, ka skolas fizkultūras 

stundās šeit nācām skriet krosu. 1980.gadu 

beigās te notika Jāņu svinības, balles, dziedā-

ja vietējais koris. 1991.gadā, atjaunojoties 

privātīpašumam, birzīte nonāca V.Tomiņa 

īpašumā. Kad 1993.gadā Salas ciemā notika 

3x3 nometne, uz kuru bija atbraukusi arī eks-

prezidente Vaira Vīķe-Freiberga ar kungu, 

dzejnieks Imants Ziedonis, literatūrzinātnieks 

Valters Nollendorfs un citi ārvalstu latvieši, 

birzītē notika svētbrīdis, ko vadīja ārzemju 

latviešu mācītāja Sarma Eglīte un toreizējais 

Sēlpils iecirkņa prāvests Modris Plāte. Pasā-

kums bija aizkustinošs, jo rokās sadevāmies 

gan Latvijas, gan ārvalstu latvieši, un ļoti 

daudz dziedājām. 1994.gadā kāds uzņēmējs te 

atvēra alus bāru. Rūpalai bija neilgs laiks. 

Diemžēl sāka nākt tāda publika, kas neprot 

kulturāli uzvesties, un bāru slēdza. Birzīte 

kļuva par neskartas dabas objektu. Te bija 

ļaužu iemītās taciņas, auga meža zemenītes. 

Ļaudis nāca ogās. Varu droši apgalvot, ka 

savus pēdējos divus dzejoļu krājumus esmu 

uzrakstījusi, ejot pastaigā pa birzītes neskarto 

dabu. “Vēsturei ir tendence atkārtoties, šodien 

pēc 94 gadiem birzīte piedzīvo savu atdzimša-

nu. Lai saglabātu vēsturisko nosaukumu, 

atpūtas vieta nodēvēta par Tomiņa taku.” 

“Tas ir biedrības kopdarbs” 

Biedrības “Holista” valdes priekšsēdētāja Olga 

Kuņankina stāsta: “Idejas autore esmu es. 

Man gribējās, lai Salas iedzīvotājiem būtu 

kaut kas līdzīgs Mežaparkam Jēkabpilī. Pie 

manis uz masāžām nāca fitnesa biatlona tre-

neris Jānis Eiduks no Pļaviņām. Viņam šeit 

dzīvo tēvs. J. Eiduks dalījās ar to pieredzi, 

kāda viņam ir Pļaviņās. Viņš uzsvēra, ka ir 

svarīgi pareizi iemācīties vingrot. No Tomiņa 

kunga mēs izīrējām daļu birzītes. Sākām rīkot 

talkas. Tajās mūs atbalstīja gan pašvaldība, 

gan brīvprātīgie, gan skola. Lai piesaistītu 

Eiropas Savienības līdzekļus, ir nepieciešams 

dibināt biedrību. Tā mēs nodibinājām biedrī-

bu “Holista”. Biedrības valdē darbojas: Inga 

Āriņa, Ligita Upīte un Krista Eversone. Biedrī-

bā ir 26 cilvēki. Divreiz nedēļā notiek nūjoša-

na un reizi nedēļā fitnesa vingrošana. Sākām 

rakstīt projektu “Veselības darbnīca Birzītes 

parkā”. Mūs atbalstīja: Lauku partnerība 

“Sēlija”, Zemkopības ministrija un lauku at-

balsta dienests, Eiropas lauksaimniecības 

fonds lauku attīstībai, Leader lauku atbalsta 

fonds, Salas novada pašvaldība, pati mūsu 

biedrība, SIA “Dona” un SIA “Rītausma”. Šis 

projekts ir “auklēts” trīs gadus. Tas ir visas 

biedrības un atbalstītāju kopdarbs. Mūsu 

devīze ir: “Domāt, sapņot, runāt un darīt!”” 

Valdes locekle I.Āriņa informē: “Projekta 

kopējais finansējums ir 20070,75 EUR, t. sk. 

ELFLA līdzfinansējums 90% apmērā ir 

18063,67 EUR un Salas novada pašvaldības 

līdzfinansējums 10% apmērā ir 2007,08 EUR. 

Projekta būvdarbus veica SIA “Paeglīši un 

partneri”. Visi objekti tika veidoti vienā stilā, 

izmantojot guļbūves koka elementus. Tā kā 

gan es, gan Krista, gan Ligita esam biedrības 

“Mākslas dārzs dalībnieces”, dažreiz šeit nā-

kam gleznot. Manuprāt, te varētu rīkot arī 

plenērus.” 

Ko varam ieraudzīt atjaunota-

jā birzītē? 

Projekta ietvaros te ir izgatavots plats gājēju 

tiltiņš no ciemata puses pāri grāvim, kurā tik 

daudzas reizes ir ielūzts ledū. Apmeklētāju 

informēšanai takas sākumā izgatavots un 

uzstādīts informatīvs stends, uz kura ir attēlo-

ta takas karte ar izvietotajiem objektiem un to 

apzīmējumiem, kā arī uzrakstīti noteikumi 

apmeklētāju ievērībai. Gar takas malu izvietoti 

astoņi pamatīgi baļķu soli, kur var apsēsties 

ģimene, jaunieši, vai vecāki cilvēki, lai atpūs-

tos svaigā gaisā. Fiziskajām aktivitātēm izga-

tavotas koka kāpnes, kas ir īpašs elements 

pašiem mazākajiem un vecākajiem apmeklē-

tājiem. Jebkurš takas apmeklētājs varēs pār-

baudīt sevi uz līdzsvara koka stabiem, kas 

uzstādīti vairākos līmeņos. Kustīgais līdzsvara 

baļķis ir novietots zemes ieplakā, kas ir izcils 

rīks cilvēka ķermeņa līdzsvara izjūtas stiprinā-

šanai.  Lasīt tālāk 

ATKLĀTA VESELĪBAS DARBNĪCA BIRZĪTES PARKĀ 
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Skaidrīte Medvecka,  

administratīvā vadītāja 

Lauku partnerības “Sēli-

ja” rīkotā radošā konkur-

sa “VEDĒJS” noslēguma 

pasākumā tā  dalībnieki 

nokļuva mūsu tautas svēt-

ku atmosfērā, kas līdzīga 

Dziesmu svētkiem. Kā-

pēc? Vienkopusbija sanā-

kuši cilvēki ar piederības 

sajūtu savai tautai, savam 

stūrītim zemes – savam 

pagastam, saviem cilvē-

kiem. Tie ir labo vārdu 

svētki Vedēja nosaukuma 

cienīgiem lauku cilvē-

kiem. Šoreiz radošais 

konkurss „Vedējs” norisi-

nājās jau 12. reizi.  

Katru gadu partnerības rīkota-

jā radošajā konkursā "Vedējs" visu iesniegto 

aprakstu varoņi kļūst par Vedējiem. Partnerī-

bas valde darbus vērtē, lai noteiktu gada Ve-

dēju(s). Šogad tie ir Mārīte un Gaitis Poļi no 

Krustpils novada Kūku pagasta - darbīga, 

labestīga, patriotiska ģimene, kam izdodas 

visu darīt ar sirdi. Nākošā gada konkursa 

noslēguma pasākums notiks Kūku pagastā un 

'Vedēju ģimene līdzēs mums to veidot. 

Ar šī gada vedējiem var iepazīties tabulā.  

Uz tikšanos pasākumā nākamgad Krustpils 

novadā! 

Vairāk foto šeit. 
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