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NVO pārstāvji rotā 

egli Jēkabpilī 

Mentoru apmācības  

Lietuvā 

"Holista" aizdzen  

vecā gada mošķus 

Aicina uz bezmaksas latviešu 

valodas kursiem 
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lpp. 

6. 
lpp. 

NEVALSTISKAIS SEKTORS JĒ-
KABPILĪ 2017.GADĀ 

4. 
lpp. 

Gadam noslēdzoties un izvērtējot nevalstiskā 

sektora paveikto Jēkabpilī, kā arī sadarbību ar 

pašvaldību, biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” kā koordinējošā organizācija uzskata, ka 

procesi attīstās pozitīvi un cer, ka šī tendence 

saglabāsies arī 2018.gadā.  

Vērtīgākais, ka biedrības, to piedāvātie risināju-

mi šobrīd ir nonākuši pašvaldības dienas kārtībā 

un tiek gan uzklausīti, gan ņemti vērā un iespēju 

robežās atbalstīti. Ir būtiski, ka pašvaldība 

cenšas radīt saprotamu sistēmu – kādas bie-

drības, cik lielā mērā un kādā veidā tiks at-

balstītas.  

Svarīgi, ka daļa nevalstisko organizāciju šobrīd 

arvien noteiktāk iet sociālās uzņēmējdarbības 

virzienā. Lai gan tā ir nozare, kas tikai attīstās, 

jau šobrīd tā ir iespēja nostiprināties tām NVO, 

kas par savu darbību domā ilgtermiņā.  

Dzīvot un darboties nevalstiskajā organizācijā 

nepavisam nav vienkārši: reizēm ir grūti noticēt, 

ka iecerētais izdosies un nebūsim kā tie gaiļi, kas 

dzied pārāk agri, kuru liktenis zināms – tos 

nokauj. Jo bieži ir tā, ka NVO cilvēki procesus 

redz agrāk un piedāvā inovatīvus risinājumus, 

kam sabiedrība, iespējams, ne vienmēr ir gatava. 

Neskatoties uz grūtībām, NVO cilvēki domā un 

dara, ir gandarīti par paveikto. Izprotam, ka 

esam svarīgi stiprai kopienai, pilsētai un savai 

valstij. Pievienoties mums var ikviens, jo tikai 

aktīva sabiedrība spēj dzīvi padarīt labāku. Lai 

mums izdodas! 

Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

valdes priekšsēdētāja 

10. 
lpp. 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 
“Vidusdaugavas NVO e-avīzi” izdod biedrība  

“Jēkabpils NVO resursu centrs”,  

nvoresursi@inbox.lv, www.jekabpilsnvo.lv. 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
jekabpilsnvo.lv


Agita Pleiko,  

biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” valdes priekšssēdētāja 

2017.gads bija ļoti interesants - ar 

izaicinājumiem, pārsteigumiem, 

skumjiem brīžiem, no jauna iepazī-

tiem cilvēkiem, ar uzdrošināšanos, 

uzvarām, risku un drauga pleca 

sajūtu. 

Atklāsmes - ka Jēkabpilī tomēr kaut 

kas var mainīties, turklāt uz labu; ka 

visam savs laiks; ka sarežģījumiem var tikt pāri, ja vien ir domubiedri, 

kas nenodod; ka Jēkabpilī pamazām sāk atgriezties jaunieši un viņi 

vēlas strādāt un dzīvot labāk nekā bijis. 

Sarūgtinājums - ka joprojām ir tādi, kas vieglu sirdi "uzmet" dotos 

solījumus, un nejūtas par to ne atbildīgi, ne neērti, ne sāpināti. Ka 

joprojām plaukst birokrātija, ka juristi vieglu sirdi izvēlas visstingrā-

kās iespējamās likuma interpretācijas, jo "ka tik kaut kas nenotiek", un 

tas liecina par joprojām plaukstošu neuzticēšanās krīzi sabiedrībā 

vispār. Ka atkal pietiek uzpūtīgo, kas sēž ar pārākuma zīmogu pierē 

valsts un pašvaldību dažāda izmēra krēslos, bet ne gudrāki, drīzāk 

trafareti klausīgi visiem saviem priekšniekiem un pilnīgi droši - bez 

vēlmes uzņemties iniciatīvu un kontrindicēti pieņemt jebkādus lēmu-

mus. 

Prieks, un tieši ar to man gribas pabeigt - ka to uzpūtīgo un nedomājo-

šo tomēr kļuvis krietni mazāk. Prieks, ka izdodas runāt, lai sadzird, 

darīt, lai realizējas idejas, ierosināt, lai mainītos uz labu un piedzīvotu 

izaugsmi. Domubiedru spēks ir piešķīris krāsu dzīvei visā 2017.gadā. 

Ceru, ka tā būs arī turpmāk! 

2 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2017. gada decembris 

Biruta  

Jemeļjanova,  

Jēkabpils pensio-

nāru apvienības 

“Sasaiste” valdes 

priekšssēdētāja 

Man šķiet, ka 

aizejošais gads ir 

bijis ļoti steidzīgs, 

lai tiktu tam līdzi. 

Reizēm pietrūka spēka. Bet gandarījums ir bijis par 

katru labi paveiktu lietu un sajūtu, ka vēl kādam esi 

vajadzīgs.  

Sirds skumusi par zaudētiem līdzbiedriem un ilūzijām. 

Savukārt prieks ir bijis par labiem cilvēkiem, kuru arī 

nav trūcis kopīgi veicamajā darbā. Prieks arī par pilsē-

tas pašvaldības atbalstu un atsaucību uz nepiecieša-

majām vajadzībām. 

Jaunajā gadā - jaunas rūpes un sapņi lai katram dod 

piepildījumu, spēku un veselību! 

Ritma Komarova,  

biedrības “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” struktūrvienī-

bas “Sociālās rehabilitācijas 

Dienas centrs “Kopā būt”” 

vadītāja 

Tradicionāli, kā jau dau-

dziem, gada beigas ir posms, 

kad atskaties, kas ir izdarīts, 

vai plānotais iepriekšējā gadā ir piepildījies, un, protams, nospraust 

jaunus mērķus un iedomāties vēlēšanās, kas būtu jāpiepilda nākamajā 

gadā. 

Būtu labi, ja dzīve ritētu pēc izstrādāta plāna, bet diemžēl laiks un 

apstākļi nosaka savu un uzliek dažādus pārbaudījumus un izaicināju-

mus. Ir jauki baudīt to laiku, kad plāno, sper soli pa solim, ej pakāpie-

nu pa pakāpienam pretī savam mērķim cerot, gaidot, plānojot... Cik 

smaga ir vilšanās, kad kādu blakus apstākļu dēļ tas viss sabrūk un 

izgaist kā nebijis. Bet kāds prieks un gandarījuma sajūta tad,  kad ir 

izdevies, sanācis un piepildījies. 

2018.gadā vēlu ikvienam ik uz soļa izbaudīt gandarījuma sajūtas, jo 

tas dod ceļa maizi turpmākajiem plāniem, nenokārt degunu, bet gan 

iztaisnot muguru, lai izdotos nākamais dzīves posms līdz brīdim, kad 

atkal atskatīsimies uz paveikto. 

Laimīgu Jauno 2018.gadu! 

PĀRDOMĀS PAR AIZEJOŠO - 2017.  

UN VĒLĒJUMUS NĀKAMAJAM - 2018. GADAM  

IZSAKA NVO JOMAS DARBINIEKI 

Ligita Upīte,  

Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekš-

sēdētājas vietniece 

2017. - pārmaiņu un nemitīga ritma gads. 

Ar optimismu, cerībām, neatlaidības un 

pozitīvisma dzirksti var paveikt daudz. ...un 

visam klāt ir bijis kolektīvs, kurā viens otru 

esam atbalstījuši un pozicionējuši mērķu 

sasniegšanai. 

Laimīgu Jauno 2018.gadu! 
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NVO PĀRSTĀVJI IZROTĀ SAVU EGLI 

Pirmo reizi Jēkabpils pilsētas vēsturē, 

tuvojoties 2017. gada izskaņai, NVO 

darbinieki tika uzrunāti ar piedāvāju-

mu izrotāt savu egli. Eņģeļiem, krāsai-

nām bumbām un greznotāju identitāti 

apliecinošiem trim burtiem – NVO ro-

tāta, visu Jēkabpils iedzīvotāju, ilglaicī-

gu un īslaicīgu viesu priekam, egle Zie-

massvētkus un Jauno gadu sagaidīs 

zaļajā zonā  starp Rīgas ielu un tiltu 

pāri Daugavai, pretī veikalam Super-

netto “Jēkabpils”. 

Jāpiebilst, ka iniciatīva vienas no pilsētas 

galvenajām eglēm greznošanu uzticēt NVO 

jomas darbiniekiem, pieder Jēkabpils pilsētas 

domes deputātam Kasparam Ģirģenam – 

ceram, ka šī ideja aizsāks jaunu, lielisku tradī-

ciju. Milzīgs PALDIES arī par personīgu ie-

saistīšanos egles rotāšanā!  

NVO resursu centrs pateicas arī kokapstrādes 

meistaram Dainim Zeltiņam par dalību rotā-

jumu izgatavošanā. 

NVO egles greznošanas komanda, no kreisās – Mihails Fomičevs, Ritma Komarova,  

Agita Pleiko, Kaspars Ģirģens,  Ligita Upīte , Normunds Vīksne. Foto Anita Sproģe:. 

DĀVINA 60 PAŠADĪTUS VILNAS ZEĶU PĀRUS 

Šī gada rudenī biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” saņēma dāsnu dāvinājumu no jēkabpilietes 

Maijas Zujevas – pašadītas vilnas zeķes. Ziedojumā 

bija  60 zeķu pāri dažādos izmēros. Vēlējums no 

autores bija – “Jūs atradīsiet, kam tās vislabāk no-

derēs”. 

Priekšlikums – dāvinājumu sadalīt starp tiem, kam ir vislie-

lākā nepieciešamība pēc siltām zeķēm, tas ir – Jēkabpils 

reģionālās slimnīcas pacientiem un Krustpils novada pašval-

dības aģentūras – pansionāta “Jaunāmuiža” iedzīvotājiem, 

tika apstiprināts ar Jēkabpils NVO resursu centra valdes 

lēmumu, un Ziemassvētku gaidīšanas laikā –  13. decembrī 

NVO resursu centra pārstāvji apmeklēja minētās institūci-

jas.  

Krustpils novada PA – pansionātā “Jaunāmuiža” NVO re-

sursu centra darbinieces sagaidīja sociālā darbiniece Skaid-

rīte Miežāne, 4. stāva sociālā aprūpētāja Genovefa Avsju-

keviča un interešu pulciņa audzinātāja Aija Eglīte. Tieši 4. 

stāvā, kurā izvietoti gan staigājoši, gan guloši klienti, savus 

īpašniekus atrada 26 zeķu pāri, ar katram no tiem pievieno-

tu īpašu, svētku laikam atbilstošu novēlējumu. NVO resursu 

centra projektu koordinatores Ligita Upītes teiktie siltie 

vārdi un dāvinājums, saņēmējus iepriecināja un pat aizkus-

tināja līdz asarām, kas arī vērojams fotogrāfijās.   

Jēkabpils reģionālās slimnīcas pacientiem domātās zeķes 

saņēma galvenā māsa Māra Skrodere un slimnīcas bērnu 

nodaļas personāls. NVO resursu centra pārstāvji paviesojās 

arī slimnīcas Kapelā, kur NVO resursu centra valdes priekš-

sēdētāja Agita Pleiko ziedotos zeķu pārus pasniedza arī ka-

pelānam Andrim Zvejniekam – dāvināšanai Kapelas apmek-

lētājiem. 
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JĒKABPILS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ NOTIEK  

INFORMATĪVĀS STUNDAS PAR EURODESK 

Agita Pleiko,  

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

EURODESK reģionālais pārstāvis Latvijā 

Eiropas jauniešiem sniegtās iespējas, kuras apkopo EURO-

DESK, var noderēt arī Jēkabpils jauniešiem! Kādas tās ir un 

kas ir EURODESK – par to decembrī Jēkabpils Valsts ģimnā-

zijas divās informatīvajās stundās stāstīja biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” pārstāvji. Biedrība jau trešo 

gadu ir EURODESK reģionālais pārstāvis Latvijā. Šobrīd 

visā Eiropā šādu informācijas sniedzēju ir ap 1300. 

Jebkura no Jēkabpils un tuvāko novadu skolām var pieteikt līdzīgas 

informatīvās tikšanās, rakstot nvoresursi@inbox.lv vai zvanot 

29449622 un 65220097. 

Izziņai: EURODESK – informatīvais tīkls 34 Eiropas valstīs, kas izplata 

informāciju par ES programmu “Erasmus+” un citām ES iespējām: atbild uz 

jautājumiem par mobilitāti Eiropā, ziņo par konkursiem, konferencēm, 

nometnēm un citām lietām (ceļošana, mācību iespējas u.tml.). 

 EURODESK darbu Latvijā koordinē Jaunatnes starptautisko program-

mu aģentūra (JSPA), saziņai jolanta.serma@jaunatne.gov.lv ; 

67356251  

 Eurodesk rīcībā ir datubāze ar vairāk nekā 150 Eiropas finansējuma 

programmu aprakstiem, dokumentāciju un kontaktiem 

 Eurodesk datubāzi atradīsi centrālajā Eurodesk lapā – http://

www.eurodesk.eu.  

MENTORU APMĀCĪBAS LIETUVĀ „LEARNING IN EVS” –  

IEVAS PIEREDZE 

Ieva Druveniece,  

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

EBD projektu dalībnieku mentore 

Kad šogad tika izsludināta mentoru  

pieteikšanās apmācībām „Mācīšanās 

EBD”, es, daudz  nedomājot, pieteicos, 

jo biju paspējusi jau būt mentore 

diviem brīvprātīgajiem, kas savu EBD 

veica Jēkabpilī, un man, veicot mento-

res pienākumus, radās daudz jautāju-

mu – kā šo lomu pildīt labāk? Seminārs 

notika Lietuvā, tāpēc  šī bija arī unikāla 

iespēja satikt citus mentorus no kai-

miņvalstīm – Lietuvas un Igaunijas. 

Lielākoties mācīšanos mēs asociējam ar for-

mālo izglītību –  laiku skolā, studijās, sēžot 

lekcijās, lasot grāmatas, pildot uzdotos uzde-

vumus.  Taču kā mēs iemācījāmies staigāt? 

Skatoties, kā citi to dara, sākumā ar citu palī-

dzību, vēlāk jau tikai simtiem reižu mēģinot 

nostāties uz kājām, atrast balansu un spert 

pirmos patstāvīgos soļus. Mācīties var dažādi. 

Šajā seminārā arī diskutējām un runājām par 

to, kas ir mācīšanās Eiropas Brīvprātīgā darba 

ietvaros, kā to konstatēt un novērtēt izaugsmi. 

Semināra laikā lielākoties darbojāmies paši – 

mācījāmies mācoties, un tikai 10 % no semi-

nāra laika aizņēma lekcijas, kurās iepazinām 

un apskatījām dažādas teorijas. Pēc tam jau 

paši tās likām lietā un daudzveidīgos grupu 

darbos mēģinājām rast atbildes uz dažādiem 

jautājumiem. Kādā no grupu uzdevumiem 

definējām, ka mācīšanās patiesībā var būt 

sarežģīts un dažreiz pat neaprakstāms pro-

cess. Kas ir faktori, kas veicina mācīšanos, un 

kā notiek process? Mācīšanās –  tā ir izpēte. 

Tā ir dažādu pieredžu savienošana. Tiekoties 

dažādām paaudzēm, redzot to atšķirības, kat-

ra no šīm paaudzēm var mācīties viena no 

otras. Tāpat ir ar dažādu kultūru, rasu, reliģis-

ku piederību un uzskatu pārstāvjiem. Arī kļū-

dīšanās atver durvis, lai varētu mācīties. 

 

Lasīt tālāk 

mailto:jolanta.serma@jaunatne.gov.lv
http://www.eurodesk.eu
http://www.eurodesk.eu
http://jekabpilsnvo.lv/2017/12/mentoru-apmacibas-lietuva-learning-in-evs-ievas-pieredze/
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SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS DIENAS 

CENTRS „KOPĀ BŪT” PIEDĀVĀ: 

 Pirmdienās – nūjošanas nodarbības,  

 Otrdienās – aktivitāte „Mana recepte”, sarunas pie 

tējas tases, 

 Trešdienās – svešvalodu un datoru lietošanas ap-

mācības,  

 Ceturtdienās – konsultācijas rokdarbos (adīšana, 

tamborēšana, filcēšana, pērļošana u.c.), 

 Piektdienās – atmiņu un domāšanu veicinošas gal-

da spēles, galda teniss, novuss. 

 

UZMANĪBU!  

Jēkabpils iedzīvotāji vecumā virs 50 gadiem – 

vēl ir brīvas vietas, lai pieteiktos Jēkabpils pašvaldības 

finansētajiem nodarbību apmeklējumiem. 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs”, kā arī tās biedrorganizāciju 

“Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām 

vajadzībām biedrība “Cerību sala”” un 

“Jēkabpils invalīdu biedrība” pārstāvji 

11. decembrī piedalījās Sociālās integrā-

cijas valsts aģentūras (SIVA) rīkotajā 

informatīvajā pasākumā.   

Tas tika rīkots, lai sniegtu informāciju par 

valsts finansētām mācību iespējām personām 

ar invaliditāti vai garīga rakstura traucēju-

miem, kā arī par jaunumiem, kas SIVA darbī-

bā ienāk, īstenojot ESF projektu "Personu ar 

invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem 

integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā". 

Kā atzina biedrības “Cerību sala” vadītāja Aija 

Kvēpiņa, tikšanās ar SIVA pārstāvjiem bijusi 

lietderīga, jo īpaši šobrīd, sakarā ar to, ka ir 

aktuāls profesionālās rehabilitācijas jautājums 

kādam  jaunietim, kura intereses pārstāv bied-

rība.  

Informācijas trūkums, kā arī nezināšana, kur 

vērsties, un, iespējams, arī bailes no  birokrā-

tiskas dokumentu kārtošanas procedūras, 

bieži vien liek atteikties no iespējas saņemt 

valsts apmaksātu sociālo vai profesionālo 

rehabilitāciju. Šobrīd informācijas saņemša-

nas iespējas paplašinās – to var iegūt ne tikai 

pašvaldību Sociālās palīdzības un pakalpoju-

mu iestādēs, bet arī nevalstiskā sektora sociā-

lajā jomā darbojošās institūcijās. Kopā ņemot, 

informācija sasniedz aizvien plašāku ieintere-

sēto personu loku.  

Jāpiebilst, ka informatīvā tikšanās ir lielisks 

sadarbības piemērs starp pašvaldības un ne-

valstiskā sektora  darbiniekiem. Pateicamies 

Jēkabpils Sociālā dienesta sociālajai darbinie-

cei darbam ar personām ar funkcionāliem 

traucējumiem Astrīdai Ciesalniecei par ietei-

kumu SIVA uz informatīvo tikšanos uzaicināt 

NVO pārstāvjus. 

INFORMĒ PAR SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRAS PAKALPOJUMIEM 

Biedrības “Cerību sala” vadītāja Aija Kvēpiņa (pirmā no labās) atzīst, ka tikšanās ar SIVA 

pārstāvjiem bijusi lietderīga 

Papildinformācija un pieteikša-

nās zvanot,  

tālr.: 26334547  

(Ritma Komarova,  

Dienas centra „Kopā būt” vadītāja) 
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DISKUTĒ PAR ORGĀNU TRANSPLANTĀCIJAS  

JOMAS JAUTĀJUMIEM 

Šī - 2017. gada beigās, pateico-

ties Latvijas Cistiskās fibrozes 

biedrības un tās sadarbības 

partneru aktivitātei, notika 

divas nozīmīgas tikšanās, kas 

skar sabiedrībai sensitīvo cil-

vēka orgānu transplantācijas 

jautājumu.  

24. novembrī Latvijas Cistiskās 

fibrozes biedrība kopā ar VSIA 

"Bērnu klīniskā universitātes slim-

nīca" organizēja apaļā galda diskusi-

ju par donoru piekrišanu orgānu 

ziedošanai. Par jautājumiem - 

“Kāda ir realitāte Latvijā situācijās, 

kad pacienta vienīgā iespēja izdzīvot 

ir orgānu transplantācija? Kas ir problēmas 

un šķēršļi, ar kuriem nākas saskarties gan 

pacientiem, gan ārstiem transplantoloģijas 

jomā? Kas ir Latvijas vīzija transplantoloģijas 

jomā un kādas aktivitātes būtu jāveic, lai to 

sasniegtu?” Bērnu klīniskajā universitātes 

slimnīcā diskutēja Bērnu slimnīcas ārstu ko-

manda, Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības, 

Latvijas Transplantācijas centra, Veselības 

ministrijas, Saeimas, Tiesībsarga biroja, Pilso-

nības un migrācijas lietu pārvaldes, CSDD, kā 

arī Igaunijas Transplantoloģijas centra un 

Tartu universitātes klīnikas pārstāvji. Tikša-

nās laikā klātesošie vienojās par nākamajām 

veicamajām darbībām, lai sakārtotu donoru 

orgānu ziedošanu Latvijā. 

Savukārt 15. decembrī Tiesībsarga ikgadējās 

konferences darba kārtībā bija iekļauta paneļ-

diskusija par tēmu "Miruša cilvēka ķermeņa, 

audu un orgānu izmantošana medicīnā. Sa-

biedrības informētība un tiesiskā regulējuma 

atbilstība cilvēktiesību standartiem". Konfe-

rences materiāli skatāmi šeit 

Jābilst, ka zināmi panākumi plaušu 

transplantācijas jomā jau ir. Kā infor-

mē  Latvijas Cistiskās fibrozes biedrī-

bas valdes priekšsēdētāja Alla Beļinska 

- jau no nākamā gada plaušu trans-

plantācija ir iekļauta valsts apmaksāja-

mo operāciju skaitā. To apstiprina 

Ministru kabineta rīkojuma Nr. 602 

(23.10.2017.) “Par Plānu reto slimību 

jomā 2017.-2020. gadam” III paragrā-

fa 2. punkta “rīcības virzieni 

2.5.apakšpunktā ierakstītais: “Iekļaut 

valsts apmaksātajos veselības aprūpes 

pakalpojumos plaušu transplantāciju, 

pulmonālo endarterektomiju u.c ārstē-

šanas metodes”, kas nozīmē, ka ir 

“.Izskatīti pakalpojumā ietvertie tehnoloģiju 

un manipulāciju tarifi un ar to saistīto kom-

pensējamo zāļu apmaksas kārtība” un 

“Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK 

Noteikumos Nr. 1529, kā arī veikta 1 trans-

plantācija un 1 pulmonālā endarterektomija 

2018. gadā, 2 transplantācijas un 2 pulmonā-

lās endarterektomijas 2019. gadā, 3 transplan-

tācijas un 3 pulmonālās endarterektomijas 

2020. gadā un turpmāk ik gadu” 

Foto no biedrības arhīva. 

SALĀ, AIZDZENOT VECĀ GADA MOŠĶUS, DEDZINA BLUĶI 

Biedrība HOLISTA 

Salas ciema birzītē 17.decembrī notika 

biedrības HOLISTA organizētais pasā-

kums: Bluķa vilkšana ‘’Aizslaucīt veco, 

sagaidām jauno’’! 

Bluķa vilkšana ir ļoti sena un būtiska tradīcija, 

kura līdz mūsdienām ir saglabājusi savu nozī-

mību un aktualitāti – sadedzinot veco, atbrī-

vojam ceļu jaunajam. Ar Bluķa vakaru beidzas 

iepriekšējais un sākas jaunais Saules gads. 

Biedrība Holista pateicas lieliskajām sievām- 

pasākuma režisorei Sandrai Kaņepai un pasā-

kuma vadītājai Andrai Bitei. Pirmo reizi Salas 

birzītē atskanēja akordeona skaņas, kas šajā 

maigajā ziemas rītā lieliski ieskandināja un 

izdancināja atnākušos ķekatniekus. Akordeo-

niste, Salas KN ziņģu ansambļa 

‘’Rota’’ vadītāja Ilze Gaidele apmācī-

ja visus ķekatniekus deju soļiem un 

dziesmu pantiem.  

Mūsu tautasdziesmās tiek dziedāts 

– ja vilksi bluķi, tad mošķi sētā ne-

nāks. 

Pasākums sākās no Salas KN gar 

pagastmāju uz Salas birzīti. salānieši 

un jēkabpilieši bija sanākuši kuplā 

skaitā ar ģimenēm un bērniem, 

mājas mīluļiem, un naski piedalījās pasāku-

mā.  Dalībniekus pie lieliskā  ugunskura cie-

nāja ar  tēju un piparkūkām. Paldies mūsu 

ilggadējiem kliņģeru cepējiem SIA Dona.  

Mums visiem izdevās, jo piedalījāmies Mēs - 

lieliski, atsaucīgi cilvēki! 

Paldies visiem kas pielika roku un sirdi pasā-

kuma veiksmei! 

Lai sāk atdzimt senās latviešu tradīcijas! 

AICINĀJUMS SNIEGT LABĀS PRAKSES PIEMĒ-

RUS UN NĀKOTNES RISINĀJUMUS ATTĪSTĪBAS 

Daiga Zaķe,  

Dr.paed, IIC direktore 

2018. gada jūlijā Ņujorkā ANO foru-

mā Latvija ziņos par savu virzību uz 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanu un mūsu nākotnes izaici-

nājumiem. 

Ikviena iedzīvotāja viedoklis  ir ļoti svarīgs,  

tāpēc aicinām sniegt priekšlikumus par 

Latvijai aktuālajiem ANO ilgtspējīgas attīstī-

bas mērķiem – līdz 2018. gada 8. janvārim! 

Anketa pildāma šeit. 

24. novembra diskusijā VSIA "Bērnu klīniskā universitātes 

slimnīca", otrā no labās Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības 

valdes priekšsēdētāja Alla Beļinska 

http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsarga-2017-gada-konferences-materiali
https://goo.gl/forms/QJ9xk0AfRRRP7WhW2
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ZIEMASSVĒTKUS IESKANDINA UKRAIŅU TRADĪCIJU GARĀ 

Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā 

biedrība “Javir” sadarbībā ar Jēkabpils 

Galveno bibliotēku 20. decembrī rīkoja 

Ziemassvētku ieskandināšanas pasāku-

mu “Balts gaišums mirdz...” 

Pasākums tika rīkots ar mērķi parādīt seno 

ukraiņu Ziemassvētku sagaidīšanas tradīciju, 

kad pirmssvētku laikā tiek gaidīts ierodamies 

bērnu un nabadzīgo aizstāvis svētais Mikolajs 

(ukraiņu Ziemassvētku vecītis). Viņu gaidot, 

bērni mācās dziesmas un dzejoļus, kuru zinā-

šana ir garantija, ka Mikolajs neskoposies ar 

saldumiem. Pasākumu atklāja biedrības 

“Javir” vokālā ansambļa dziedātāji. Gaidot 

brīdi, kad ieradīsies sv. Mikolajs, savas dzie-

dāt, dejot, spēlēt mūzikas instrumentus, lasīt 

dzejoļus prasmes rādīja Jēkabpils pamatsko-

las un Jēkabpils 2. vidusskolas audzēkņi sko-

lotāju Daces Ratenieces un Tatjanas Novi-

kovas vadībā, savukārt divas naskas čigānie-

tes, bez kurām sendie-

nās neiztika nevienos 

svētkos, rādīja savu 

zīlēt māku.  

Un tad jau nāca pats 

Mikolajs, kurš paspēja 

vien knapi apsēsties, 

kad bērni jau stāvēja 

rindā uz dzejoļu skaitī-

šanu un dāvanu sa-

ņemšanu. Jāpiebilst, ka 

dāvanu saņēma ikviens 

pasākuma apmeklētājs 

- biedrība “Javir” arī šogad, jau piekto gadu 

pēc kārtas rīkotajos sv. Mikolaja sagaidīšanas 

svētkos, ar simbolisku vēlējumu “No svecītes 

uz svecīti, no sirds uz sirdi” dāvināja pie Betlē-

mes Svētās Miera uguns* aizdedzinātas svecī-

tes. 

Bet “Balts gaišums mirdz...” vēl turpinās - 

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā līdz 30. decem-

brim skatāma sadarbībā ar biedrību “Javir” 

rīkotā bērnu Ziemassvētku radošo darbu iz-

stāde, kuras autori ir Jēkabpils pamatskolas 

3.e klases un Jēkabpils 2. vidusskolas 3.b 

klases audzēkņi. 

STARTĒ MAZĀKUMTAUTĪBU  

MĀKSLINIECISKO KOLEKTĪVU SKATĒ  

Pēc četrām vērtēšanas ska-

tēm, kas norisinājās Rīgā, 

Liepājā, Daugavpilī un Rēzek-

nē, apkopoti mazākumtautī-

bu māksliniecisko kolektīvu 

un individuālo izpildītāju 

rezultāti dalībai Starptautis-

kajā folkloras festivālā 

“Baltica - 2018” un XXVI Vis-

pārējos latviešu Dziesmu un 

XVI deju svētkos nākamā 

gada vasarā.  

Skatē Rēzeknē startēja Jēkabpils 

Poļu biedrības “Rodacy” folkloras 

kopa “Zgoda”  un ieguva Augstā-

kās pakāpes diplomu, savukārt “Rodacy” deju 

kopa “Rosa” – I pakāpes. Jēkabpils kultūriz-

glītojošās ukraiņu biedrības “Javir” ansamblis 

“Javir”, kas arī piedalījās skatē Rēzeknē, saņē-

ma II pakāpes diplomu. Daugavpilī skatē 

piedalījās Jēkabpils krievu biedrības “Rodņik” 

deju kolektīvs un vokālais ansamblis – attiecī-

gi saņemot II un III pakāpes diplomus, bet 

turpat startējušais Jēkabpils baltkrievu biedrī-

bas “Spatkanne” ansamblis “Zaviruha” saņē-

ma I pakāpes diplomu. 

Kopā pa visām skatēm sagatavotās uzstāšanās 

programmas rādīja 108 mākslinieciskie kolek-

tīvi un individuālie izpildītāji, pulcējot vairāk 

nekā 1500 dalībniekus un pārstāvot kuplu 

skaitu tautību – krievus, baltkrievus, ukrai-

ņus, poļus, lietuviešus, lībiešus, vāciešus, 

tatārus, kazakus, bulgārus, moldovus un citus. 

Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica – 

2018” 21. jūnijā piedalīsies Mazākumtautību 

folkloras kopas un ansambļi. Festivāla tēma 

būs “Jāņi. Ziedēšana”, un festivāls noslēgsies 

ar Vasaras saulgriežu svinēšanu visos Latvijas 

novados un Rīgā.  Kā liecina Latvijas Nacionā-

lā kultūras centra mājas lapā atrodamā infor-

mācija, folkloras festivālā piedalīsies divi Jē-

kabpils mazākumtautību kolektīvi - poļu bied-

rības “Rodacy” folkloras kopa “Zgoda” un 

baltkrievu biedrības “Spatkanne” ansamblis 

“Zaviruha”. 

2018. gada Dziesmu svētku programmā Mazā-

kumtautību māksliniecisko kolektīvu priekš-

nesumi būs skatāmi 3. jūlijā plkst. 19.30 Ma-

zākumtautību kolektīvu koncertā “Pa saulei” 

Mihaila Čehova Rīgas Krievu 

teātrī, kurā piedalīsies vokālie 

ansambļi un deju kolektīvi, tautas 

dziedoņi, folkloras kopas un indi-

viduālie izpildītāji – kopā ap 300 

dalībniekiem.  Savukārt 5. jūlijā 

visas dienas garumā Vērmanes 

dārzā Tautu diena “Rīta ausma”, 

kur uz trim skatuvēm – 

“Viensētā”, “Saietā”, “Kalnā” - ar 

savu tautu tradīcijām iepazīstinās 

Latvijas teritorijā sen dzīvojošās 

dažādas etniskās kopienas. 

Visu kolektīvu vadītāju un pār-

stāvju informatīvais seminārs 

paredzēts 2018. gada 25. janvārī plkst. 11.00 

Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra mājā 

“Zirgu pasts” (Dzirnavu iela 46), kur svinīgā 

gaisotnē tiks pasniegti diplomi, kā arī žūrijas 

komisija dalīsies kopējos skašu iespaidos, tiks 

pārrunāts būtiskākais saistībā ar turpmāko 

kopdarbu līdz Svētkiem, kā arī tiks paziņots 

galīgais Dziesmu un deju svētku dalībnieku 

saraksts. Zināms, ka saskaņā ar Nolikumu, 

Augstāko pakāpi, I un II pakāpi ieguvušie 

kolektīvi automātiski kļūst par Svētku dalīb-

niekiem. Seminārā tiks paziņoti arī III pakā-

pes kolektīvi, kurus Svētku režisors, balstoties 

uz Nolikumu, ir izvēlējies uzaicināt kā dalīb-

niekus Svētkos. 

Foto no biedrības “Rodacy” arhīva. 

Biedrības “Rodacy” amatierkolektīvu dalībnieki skates dienā Rēzeknē 



ĪSTENOJOT PROJEKTU GŪST PIEREDZI  

PIE GULBENES SENIORIEM 

Īstenojot Jēkabpils pilsētas pašval-

dības 2017. gada NVO projektu kon-

k u r s ā  a t b a l s t ī t o  i n i c i a t ī v u 

““Klātbūtne”, Jēkabpils pensionāru 

apvienības “Sasaiste” pārstāvji de-

cembra sākumā devās pieredzes 

apmaiņas braucienā uz Gulbeni. 

Kā informē apvienības “Sasaiste” vadītāja 

Biruta Jemeļjanova, brauciena mērķis bija 

iepazīties kā Gulbenes novadā nodrošina 

cilvēka cienīgu vecumdienu pavadīšanu 

senioriem. Gulbenes novada pensionāri 

bija noorganizējuši tikšanos ar novada sociālā 

dienesta vadītāju Jāni Antaņeviču, kā arī izrā-

dīja Senioru māju. B. Jemeļjanova bilda, ka, 

lai gan seniori ir pieskatīti, ir drošībā, siltās 

telpās, ar iespēju maksimāli ātri saņemt medi-

cīnisko palīdzību,  Gulbenes Senioru mājas 

modelis īsti neatbilst tam, kādu to iecerējuši 

jēkabpilieši. “Mūsuprāt senioru māja varētu 

būt mazāka, ģimeniskāka”, - skaidro 

“Sasaistes” vadītāja.  

Jēkabpils senioru delegācija apmeklēja 

Latvijas Sarkanā Krusta Gulbenes no-

daļu, kur pārsteidzis plašais piedāvāto 

pakalpojumu klāsts, un Invalīdu biedrī-

bu un tās pastāvīgi darbojošos rokdar-

bu izstādi, kas vienlaikus ir arī tirgotava 

- sev iepatikušos darbus par ziedojumu 

var iegādāties gan Gulbenes iedzīvotāji, 

gan pilsētas viesi. 

Rezumējot braucienā gūto, B. Jemeļja-

nova atzina, ka jēkabpiliešiem ir ko 

mācīties no Gulbenes senioriem, kaut 

vai tas, kā viņi izmanto ES Mūžizglītības 

programmu - Erasmus un  citu piedāvātās 

iespējas. 

Foto no “Sasaistes” arhīva 

JĒKABPILS “DAUGAVAS VANAGI” IEVĒLĒ JAUNU VADĪTĀJU 

Biedrības “Daugavas vanagi Latvijai” 

Jēkabpils nodaļa, kas kopš 2001. gada 

ir minētās biedrības sastāvdaļa 

11.decembrī  rīkoja biedru kopsapulci. 

Tās darba kārtībā bija šī brīža aktualitā-

šu apspriešana, kā arī jaunas atbildīgās 

amatpersonas ievēlēšana. 

Kā tika ziņots – nesen  mūžībā 

devās līdzšinējā  Jēkabpils 

“Daugavas vanagu” vadītāja 

Edīte Ortveina.  Saskaņā ar 

kopsapulces lēmumu turpmāk 

organizāciju vadīs Tamāra Brū-

vere. 

Par jautājumiem un aktivitātēm, 

kas skar biedrības “Daugavas va-

nagi Latvijai” Jēkabpilī dzīvojošos 

aktīvistus un atbalstītājus turpmāk 

jāinteresējas, zvanot uz tālru-

ni:26226626. 
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APSTIPRINA NOLIKUMU, KĀDĀ NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS IESNIEDZ PROJEKTUS 

KONKURSAM 

Aiga Sleže,  

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

14. decembrī Jēkabpils pilsētas domes 

sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja 

nolikumu „Nolikums par kārtību, kādā 

nevalstiskās organizācijas iesniedz pro-

jektus konkursam”.  

Domes sēdē deputāti apstiprināja arī neval-

stisko organizāciju projektu konkursu izvērtē-

šanas darba grupu nevalstisko organizāciju 

iesniegto projektu izskatīšanai šādā sastāvā: 

Domes priekš- sēdētāja vietniece sociālajos 

jautājumos Līga Kļaviņa  – darba grupas vadī-

tāja: Domes priekšsēdētāja vietnieks taut-

saimniecības jautājumos Andris Rutko – dar-

ba grupas loceklis, sabiedrisko attiecību speci-

āliste Aiga Sleže – darba grupas locekle, izglī-

tības darba speciāliste Ilona Skrode  – darba 

grupas locekle, Kultūras pārvaldes direktore 

Inta Ūbele– darba grupas locekle, Ģimenes 

atbalsta centra vadītāja Laimdota Kancāne – 

darba grupas locekle, Jēkabpils Uzņēmēju 

biedrības administratīvā direktore Santa An-

cīte  – darba grupas locekle, basketbola kluba 

„Jēkabpils” valdes loceklis Juris Kalniņš – 

darba grupas loceklis, Santa Spodre  – pilda 

darba grupas sekretāra pienākumus.  

Nolikums „Nolikums par kārtību, kādā neval-

stiskās organizācijas iesniedz projektus kon-

kursam” nosaka kārtību, kādā nevalstiskās 

organizācijas (turpmāk – NVO) Jēkabpils 

pilsētas pašvaldībā iesniedz projektus finanšu 

līdzekļu saņemšanai un kārtību, kādā tie tiek 

izskatīti un piešķirti. Atšķirībā no iepriekšējā 

nolikuma, veiktas vairākas izmaiņas. Kā būtis-

ko var minēt to, ka projektu iesniegšanas laiku 

izsludina (divas reizes gadā) pašvaldības mā-

jaslapā www.jekabpils.lv un pašvaldības infor-

matīvajā izdevumā „Jēkabpils Vēstis”.  

Pašvaldība finansējumu piešķir NVO, kuras 

juridiskā adrese ir reģistrēta Jēkabpils pilsētas 

administratīvajā teritorijā vai kuras aktivitāšu 

īstenošana tiek realizēta Jēkabpils pilsētas 

administratīvajā teritorijā, kura ir noslēgusi 

sadarbības līgumu ar pašvaldību. Noteiktas 

arī vairākas projektu mērķu prioritātes nekā 

bija līdz šim, un tās ir: sociālās atstumtības 

riska mazināšana konkrētām sabiedrības 

grupām; pilsētas vēstures izzināšana, popula-

rizēšana un saglabā- šana; vides aizsardzības 

un vides izglī- tības veicināšana Jēkabpils 

sabiedrībā; pilsoniskās sabiedrības veidošana 

un stiprināšana; sabiedrības veselības un 

aktīva dzīvesveida veicināšanas pasā- kumu 

organizēšana; bērnu un jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas dažādošana; neformālās izglītī-

bas, tajā skaitā mūžizglī- tības, nodrošināša-

na; tautas mākslas un nemateriālā kultūras 

mantojuma pētīšana, aizsardzība un populari-

zēšana. Palielināta arī summa, ko var piešķirt 

viena projekta realizācijai  – pašvaldība vie-

nam projektam piešķir finansējumu ne vairāk 

kā 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 

centi). Ar vienu NVO pašvaldība var noslēgt 

līgumu par ne vairāk kā divu projektu konkur-

sā iesniegto projektu realizēšanu kārtējā gada 

laikā. Iesniegtos projektus atver un izskata ar 

domes lēmumu izveidotā darba grupa, kura 

projektus izvērtē pēc administratīvajiem un 

kvalitatīvajiem kritērijiem.  

Paredzams, ka nākamajā gadā projektu kon-

kurss tiks izsludināts drīz pēc 2018.  gada 

pilsētas budžeta apstiprināšanas. Ar pilnu 

nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības 

mājas lapā www. jekabpils.lv, sadaļā Pašvaldī-

ba, Dokumenti, Nolikumi.  

http://www.jekabpils.lv
http://www.jekabpils.lv
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NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SPĒKS 2018 

Lai veicinātu neformālās izglītības ietek-

mi, no 2018. gada 7. līdz 13. martam 

Portugālē norisināsies apmācības par 

principiem un metodēm, kā radīt iespē-

jas jauniešiem kļūt par pilntiesīgiem 

sabiedrības pārstāvjiem (vietējā un Eiro-

pas līmenī). Pieteikšanās līdz 21. jan-

vārim! 

Kāpēc norisinās šīs apmācības? 

 lai motivētu dalībniekus sajust un sniegt 

atgriezenisko saiti par neformālās izglītī-

bas (NI) spēku, izmantojot dažādas nefor-

mālās izglītības metodes. 

 lai analizētu NI lomu un uztveri dažādās 

Eiropas valstīs. 

 lai izzinātu un debatētu par Eiropas NI 

stratēģiju. 

 lai cīnītos pret augošo patēriņa pieeju pret 

jauniešiem neformālas izglītības jomā. 

 lai izzinātu nozīmes, lomas un dažādu 

izglītojošo metožu un pieeju labās puses 

(formālajā, neformālajā un interešu izglī-

tībā). 

 lai pārdomātu ikdienas jaunatnes darba 

praksi. 

 lai saprastu programmu veidošanas un 

neformālās izglītības principus program-

mas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietva-

ros. 

Kā tās norisināsies? 

Lai apmācībām būtu reāla ietekme, dalībnie-

kiem būs iespēja piedzīvot inovatīvu pieeju, 

kurā dalībnieki tiek pilnībā iesaistīti eksperi-

mentālā mācību ciklā: darīt/just, sniedz atgrie-

zenisko saiti, pārveidot... 

Lai gūtu reālu ietekmi, mums nepieciešams kas 

vairāk par ierasto apmācību vadīšanu. Dalīb-

nieki tiek mudināti paši veidot savu apmācību 

un mācību procesu, kuru atbalsta labi izstrādā-

ta pedagoģiskā programma. Mēs uzskatām, ka 

šie ir ideāli apstākļi, lai izprastu NI īsto spēku. 

Pedagoģiskais process 

Galvenais uzsvars apmācībās ir likts uz: 

 pieredzi: dažādi izglītojošie apstākļi, dažā-

das neformālās izglītības metodes (lomu 

spēle, simulācijas spēles, uzdevumi...); 

 atgriezeniskā saite: par metodēm un to 

ietekmi, par NI spēku un iespēju robe-

žām, par pedagoģiskā procesa veidoša-

nu...; 

 pārnese: uz dalībnieku ikdienu, lai uzla-

botu veidus, kā strādāt ar jauniešiem; 

 dalīšanās: dažādas uztveres, pašreizējā 

situācija un pieredzes; 

 attīstīšanās: dalībnieku kapacitātes stipri-

nāšana, iesaistot viņus lēmumu pieņem-

šanas procesos, ne tikai izstrādājot pro-

jektu (dalībnieki izlems, kuras nodarbības 

v i ņ i e m  i r 

n e p i e c i e š a -

mas), bet arī 

īstenojot programmu („ietekme cilvēku 

rokās” brīžos). 

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, 

labām angļu valodas zināšanām. 

Lejupielādei: Pack Pax TC NFE 2018 PT.pdf 

Kā pieteikties? 

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. 

gada 21. janvārim SALTO Resursu centra tī-

mekļa vietnē  

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms 

jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz 

savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi 

aizpildīt pieteikuma anketu. 

Visas izmaksas tiks segtas no programmas 

"Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzek-

ļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansē-

jums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstip-

rinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums 

par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks 

samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādā-

jas avio biļetes. 

Papildu informācija: 

Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras, Starptautiskās sadarbī-

bas un atbalsta daļas vadītāja 

E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv 

VALDĪBA VIENOJAS PAR EEZ FINANŠU  

INSTRUMENTU FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU 

14.12.2017. tika parak-

stīts Latvijas – Norvēģi-

jas valdību memorands 

par Eiropas Ekonomis-

kās zonas (EEZ) un Nor-

vēģijas finanšu instru-

menta ieviešanu 2014. – 

2021. gadā.  

Memorands paredz, ka Latvi-

jai turpmākajos gados būs 

pieejams finansējums 102,1 miljona eiro apmē-

rā, kas ir par 29,15 miljoniem eiro vairāk nekā 

iepriekš. Tajā laikā Latvijas valdība demokrāti-

jas stiprināšanai lēmusi piešķirt mazāk, nekā 

Valdība vienojas par EEz finanšu instrumenta 

pat iepriekšējā periodā, kas liek uzdot jautāju-

mu, vai demokrātiskā valstī demokrātija nav 

prioritāte? 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” vērš 

uzmanību, ka, parakstot memorandu šādā 

redakcijā, Latvijas valdība ir atkāpusies no 

vienošanās, kas tika panākta 2016.gada 

20.decembrī Ministru kabineta sēdē, kad valdī-

ba informatīvajā ziņojumā 

ierakstīja solījumu, ka EEZ/

Norvēģijas finanšu instru-

menta ietvaros finansējums 

NVO fondam, kas pārdalīs 

naudu demokrātijas stipri-

nāšanai, būs vismaz līdzšinē-

jā apjomā, kas ir aptuveni 10 

miljoni euro. Vēlāk - 

2017.gada 24.maija Neval-

stisko organizāciju un Ministru kabineta sadar-

bības memoranda īstenošanas padomes sēdē 

Finanšu ministrija prezentēja donoru piedāvā-

jumu, norādot, ka donori aicina pilsoniskajai 

sabiedrībai caur NVO fondu novirzīt vairāk jeb 

11 miljonus euro. Tomēr, neskatoties iepriekš 

minētajiem faktiem, 14.12.2017. parakstītajā 

memorandā iekļauts finansējuma piešķīrums 

NVO fondam tikai 8,5 miljonu euro apmērā. 

Šāda valdības rīcība rada bažas par apzinātu 

pilsoniskās sabiedrības vājināšanu, jo ārvalstu 

donoru finansējuma samazinājums nav vienī-

gais finanšu avots, kas būtiski ierobežots pēdē-

jo gadu laikā, tieši tāpat kā tas tiek darīts tādās 

valstīs kā Polija un Ungārija. Tā, piemēram, 

nodokļu politikas reformas ietvaros tika iero-

bežotas fizisko un juridisko personu ziedošanas 

iespējas nevalstiskajām organizācijām, Finanšu 

ministrija nemitīgi rada risinājumus, kā iero-

bežot nevalstisko organizāciju tiesības nodar-

boties ar saimniecisko darbību, kā arī Nacionā-

lajam NVO fondam netiek piešķirts finansē-

jums tādā apjomā, kādā tas nostiprināts politi-

kas plānošanas dokumentos. 

Situācijā, kad demokrātiskas vērtības ir ap-

draudētas visā pasaulē, ir īpaši svarīgi Latvijas 

valdībai nodrošināt resursu pieejamību neval-

stiskajam sektoram, kas ir demokrātijas stū-

rakmens. Tādēļ biedrība “Latvijas Pilsoniskā 

alianse” aicina Latvijas valdību nodrošināt, ka 

finanšu avoti nevalstiskajām organizācijām 

netiek samazināti un ierobežoti, kā arī nodroši-

nāt, ka EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 

ietvaros NVO fondam tiek piešķirts finansē-

jums vismaz 10 miljonu euro apmērā, starpību 

sedzot ar valsts līdzfinansējumu, kā to nosaka 

donoru prasības. 

https://www.salto-youth.net/downloads/trainingcalendar_training_download-file-6556/Pack%20Pax%20TC%20NFE%202018%20PT.pdf
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education-2018.7031/
mailto:vladislava.skele@jaunatne.gov.lv


E-avīzi veidoja: 

 

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

Anita Sproģe, kanita2@inbox.lv, t. 28232210 

 

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

Jēkabpils NVO resusu centrs 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

 @jekabpilsNVO 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

ZINĀMI AS „LATVENERGO” SOCIĀLĀS JOMAS  

PROJEKTU KONKURSA UZVARĒTĀJI 

Kā informē Ilze Ošāne, Ziedot.lv 

komunikācijas vadītāja, konkursa 

rezultātā AS “Latvenergo” ziedo-

jums sociālajai jomai 150 000 eiro 

apmērā sadalīts 10 biedrībām un 

nodibinājumiem no visas Latvijas. Ko-

pumā konkursā tika saņemti 136 pietei-

kumi par summu 2 miljoni 112 tūkstoši 

eiro. Iesniegto projektu vajadzības 14 

reizes pārsniedza summu, kas pieeja-

ma. Pieprasījums norāda lielo aktuali-

tāti sociālā atbalsta sniegšanā Latvijā.  

2017.gada jūlijā AS “Latvenergo” un Fonds 

“Ziedot.lv” noslēdza Nodomu protokolu par 

sociālo atbalstu sabiedrības dzīves kvalitātes 

celšanai un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

AS „Latvenergo” ziedoja 150 000 eiro sociālās 

palīdzības veicināšanai Latvijā.  

AS “Latvenergo” sociālas jomas projektu kon-

kursā finansējums piešķirts 10 biedrībām un 

nodibinājumiem, kuru skaitā ir arī Jēkabpils 

biedrība “Invalīdu apmācības un die-

nas centrs "AUSMA"” ar piešķīrumu 

4200.00 EUR. Projekts “Kusties brīvi” dos 

iespēju 50 Jēkabpils, Aizkraukles, Kokneses, 

Krustpils, Neretas, Preiļu un Salas novada 

personām ar īpašām vajadzībām apmeklēt 

fizioterapeita nodarbības. Nodarbību mērķis 

ir uzlabot cilvēku locītavu kustību apjomu, 

nostiprināt muskuļu korseti, uzlabot lokanību 

un koordināciju, muskuļu, elpošanas funkciju, 

līdzsvara izjūtu. 

Citas deviņas nevalstiskās organizācijas ir: 

 Invalīdu un viņu draugu apvienība 

Apeirons, 35 000.00 EUR 

Projekts sniegs atbalsta pasākumus ģimenēm, 

kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām. Tiks 

nodrošināts specializēto auklīšu dienests bēr-

niem ar īpašām vajadzībām vairāk nekā 3000 

stundu apjomā ģimenēm visā Latvijā.  

 Nodibinājums Fonds Nāc līdzās!, 

25 000.00 EUR 

175 bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām 

tiks iesaistīti integratīvā mākslas festivāla 

"Nāc līdzās!" aktivitātēs un noslēguma 

sarīkojumā, sniedzot iespēju attīstīt šīs 

mērķgrupas talantus un iepazīstinot 

plašāku sabiedrību ar bērnu un jaunie-

šu ar īpašām vajadzībām radošajām 

spējām.   

 Biedrība "Latvijas Kristīgā alianse 

bāreņiem", 21 700.00 EUR 

Iniciatīva "Lielas rūpes par mazajiem" nodro-

šinās 54 bērniem no bērnu namiem u.c. insti-

tūcijām aprūpētāju Bērnu klīniskās universi-

tātes slimnīcas (BKUS) Torņakalna novietnē. 

Bērnu namu un citu institūciju bērni visbiežāk 

nonāk slimnīcā vieni paši, bez aprūpes perso-

nas. Projekts par atlīdzību algos 4 bērnu aprū-

pētājus, kas BKUS bērniem bez aprūpes per-

sonas nodrošinās nedalītu uzmanību, aprūpi 

un drošības sajūtu.  

 Biedrība Oranžais Stars, 18 790.00 

EUR 

Projekts nodrošinās psihosociālo atbalstu līdz 

pat 360 ģimenēm ar bērniem un jauniešiem 

ar īpašām vajadzībām visā Latvijā,  

Lasīt tālāk 

ПРИГЛАШАЮТ ПРОЙТИ 

ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ 

ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА 

Екабпилсский центр дальнейшего 

обучения и технологий (TITC) в 

сотрудничестве  с  Фондом  интеграции 

общества в рамках проекта «Курсы 

латышского языка для жителей города 

Екабпилса и окружающих краев: 

К руст пилсско го,  Е ка бпи лсско го, 

Салского, Акнистского, Виеситского- и 

города Плявиняс» приглашает взрослых 

жителей, для которых латышский язык 

не является родным и которые не 

являются безработными, лицами, 

находящимися в поисках работы, или 

у ч а щ и м и с я ,   о с в о и т ь  и л и 

усовершенствовать  латышский язык на 

курсах латышского языка. Преимущество 

будут иметь молодые люди в возрасте до 

25 лет. Обучение пройдут по уровням A1, 

A2, B1, B2, un C1.  

Курсы БЕСПЛАТНЫЕ, выпускники 

курсов по окончанию сдают бесплатный 

экзамен в Государственном центре 

содержания образования. 

Занятия будут проводиться 2 раза в 

неделю по вечерам  в Екабпилсском 

центре дальнейшего обучения и 

технологий (TITC) и в городе Плявиняс. 

Регистрация участников курсов и 

тестирование c 18. 12. 2017. – 26. 01. 2018. 

Вопроси / Регистрация  по телефонy 

65221333 электронная почта titc@titc.lv 

или на домашней странице www.titc.lv.  

 

Reklāmas informatīvais materiāls ir sagatavots 

ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu at-

balstu.  Par reklāmas informatīvā materiāla 

saturu atbild Jēkabpils TITC, līgums Nr.2017.LV/

LV/17. 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2017. gada decembris 
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