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DABA UN CILVĒKI MOSTAS 
AKTĪVAM PERIODAM 

5. 
lpp. 

Gads iesācis savu ritējumu nesen, bet patlaban ir 

sajūta, ka ar katru dienu tuvojoties pavasarim, 

daba un cilvēki arvien vairāk mostas aktīvākam 

periodam. Daudzas aktivitātes notikušas gada 

sākumā un daudz ieplānots turpmāk.  

Nupat notika NVO pērnā gada atskaišu sanāksme 

pašvaldībā, kurā redzējām, cik NVO ir dažādas. 

Dažādas raugoties no to mērķu skatpunkta, gan 

citiem skatpunktiem.  Bet tas, kas, manuprāt, 

vieno visas aktīvās organizācijas - darīt vairāk par 

ierasto, dzīvot interesantāku, piepildītāku dzīvi, 

nežēlot savu brīvo laiku un palīdzēt līdzcilvēkiem. 

Paldies visiem, kuri šādi bagātina mūsu pilsētu!  

Līdz 6.martam Jēkabpils pilsētas nevalstiskās 

organizācijas aicinām piedalīties pašvaldības mazo 

projektu konkursā. Visu gadu ir iespēja pretendēt 

arī uz līdzfinansējumu lielo projektu konkursā.  

Novēlu gan Jēkabpils, gan visa reģiona aktīvajiem 

NVO cilvēkiem - arī šogad realizēt daudz radošu 

ideju, kas iedvesmo jūs un līdzcilvēkus, spēju sa-

darboties, vairāk gaišu domu un labu darbu! 

A.Sleže 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Projekts “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidus-

daugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās”. 

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

11. 
lpp. 

9. 
lpp. 

Jēkabpils NVO resursu centrā 

(Brīvības ielā 45, 2. stāvā) 

No 10.00 – 16.00 

ATVĒRTO DURVJU DIENA 

Jautājumi un atbildes par NVO 

 

Jēkabpils pilsētā 

No 16.00 – 19.00 

MOBILĀ ZIBAKCIJA 

“Šodiena ir NVO diena” 

Stāstīsim par sevi un uzzināsim, ko Tu zini par mums 

Aicinām brīvprātīgos dalībai MOBILAJĀ ZIBAKCIJĀ- 

27. FEBRUĀRIS – STARPTAUTISKĀ NVO DIENA 

2017. gada NVO fonda pro-

jektu konkursā ir atbalstīts 

biedrības “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” iniciatīva 

“Pilsoniskas sabiedrības 

stiprināšana Vidusdauga-

vas reģiona nevalstiskajās 

organizācijās”.  

Projekta īstenošanas periodā – līdz 

31.10.2017. ir paredzētas Vidusdaugavas 

reģiona NVO līderu apmācības, tematiskās 

paneļdiskusijas, brīvprātīgā darba popula-

rizēšanas pasākumi un akcijas, E- avīze tiks 

papildināta ar videomateriāliem un tiks 

turpināts konsultāciju darbs dažādos ar 

NVO darbību saistītos jautājumos. Sadarbī-

bā ar biedrību “Izglītības iniciatīvu centrs” 

tiks veikts pētījums par funkciju deleģēju-

ma iespējām NVO, kurā būs iekļauta gan 

tiesiskās bāzes izpēte un skaid-

rojums, gan Vidusdaugavas 

reģiona pašvaldību attieksmi 

un pieredzi konstatējoši mate-

riāli, gan izstrādātu reālu mo-

deļu un metodisku norādījumu 

apkopojums.  

Par projekta norisi biedrība “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” informēs gan portālā 

www.jekabpilsnvo.lv – īpašā sadaļā, gan 

Vidusdaugavas reģiona pašvaldību mājas 

lapās. 

Kopumā Sabiedrības integrācijas fonda 

padome 22. februārī programmā "NVO 

fonds" apstiprināja 39 no pavisam saņem-

tajiem  142 projektu iesniegumiem. Kopē-

jais 2017.gada konkursa ietvaros projek-

tiem pieejamais programmas finansējums 

ir 380 000,- EUR 

PROGRAMMĀ “NVO FONDS” ATBAL-

STA BIEDRĪBAS “JĒKABPILS NVO 

RESURSU CENTRS” PROJEKTU 

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://www.jekabpilsnvo.lv
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IESKATIES  www.brivpratigie.lv! 
UZZINI, kas un ko piedāvā brīvprātīgajam darbam Jēkabpilī un tuvējos novados, kā arī citviet Latvijā! 

Ja ir jautājumi – sazinies ar  www.brivpratigie.lv reģionālā koordinatora – biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

pārstāvjiem – Ligitu Upīti vai Margaritu Jegorovu, rakstot: nvoresursi@inbox.lv  

vai zvanot: 652 20097 (darba laikā no 9.00 – 17.00) 

JIC “Ideja” uzaicināja jauniešus uz tik-

šanos, lai izstrādātu Pļaviņu novada 

brīvprātīgā darba sistēmu un izsniegtu 

brīvprātīgā darba grāmatiņas jaunie-

šiem, kas vēlas iesaistīties brīvprātīgajā 

darbā. 

Decembrī JIC “Ideja” 20 jauniešiem pateicās 

par veikto brīvprātīgo darbu 2016. gadā un 

izsniedza pirmās 20 grāmatiņas. Janvārī tika 

izsniegtas vēl 5. 

Izstrādājot brīvprātīgā darba sistēmas projek-
tu, jaunieši izteica vēlēšanos vairāk uzzināt par 

šāda darba iespējām Pļaviņu novadā. Tāpēc uz 

nākamo tikšanos uzaicinājām Sociālās aprū-

pes centra “Pļaviņas” direktori Ņinu Maškovu 

un Pļaviņu novada darba aizsardzības speciā-

listu Juriju Maškovu. J. Maškovs iepazīstināja 

ar savu profesiju un amata pienākumiem. Ņ. 

Maškova pastāstīja par to, ka SAC “Pļaviņas” 

ir būtiski paplašinājis  darbības loku, līdz ar to 

arī brīvprātīgā darba iespējas ir daudz plašā-

kas. Jauniešiem galvenais ir atrast laiku un 

iespējas, lai dotos pie vientuļajiem, vecajiem 

cilvēkiem. un mājaslapas administratora 

lomu. 

JAUNIEŠI SAŅEM BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA UZSKAITES GRĀMATIŅAS 

Ieva Kasparoviča,  

biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” projektu 

asistente 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” realizētā Eiropas brīvprātīgā 

darba (EBD) projekta “Share and like 

volunteering” dalībnieks no Ukrainas 

Jevgēnijs Udovičenko no 27. līdz 

31.janvārim piedalījās Eiropas brīvprā-

tīgo un viņu mentoru iebraukšanas ap-

mācībās, organizē Jaunatnes starptau-

tisko programmu aģentūra. Kopā ap-

mācībās piedalījās 8 brīvprātīgie no 

dažādām Eiropas valstīm, tajā skaitā no 

Spānijas, Gruzijas, Maķedonijas, Fran-

cijas, Austrijas un Ukrainas. Jevgēnijs 

vēlējās dalīties pieredzē – kā notiek 

šādas EBD apmācības? 

Pirmajā dienā tika organizētas iepazīšanās 

aktivitātes, kurās brīvprātīgie iepazīstināja ar 

sevi, projektu un organizāciju, kurā ir iesaistīti 

un darbojas. Katrs jaunietis gatavoja portfolio 

par kādu no brīvprātīgajiem, izveidojot otra 

portretu un sniedzot nelielu informāciju par šo 

cilvēku. Vakarā tika organizēts latviešu vakars, 

kurā jaunieši tika iepazīstināti ar latviešu tra-

dīcijām. 

Otrajā dienā brīvprātīgie un mentori vairāk 

uzzināja par programmas “Erasmus+” apakš-

programmu “Eiropas Brīvprātīgais darbs”, tās 

būtību, mērķiem, vērtībām, kā arī neformālo 

izglītību un Youthpass (Jauniešu pase) iespē-

jām konkrētajā projektā. Brīvprātīgie noskaid-

roja savas kompetences dažādās jomās. Otrās 

dienas noslēgumā jaunieši iepazina viens otra 

kultūru un tradīcijas. 

Trešā diena bija veltīta mentoru un brīvprātī-

go sadarbības un komunikācijas uzlabošanai. 

Tika veidoti sadarbības plāni, apzināti abu 

pušu pienākumi, tiesības un iespējas. Šajā 

dienā mentori devās mājās. Vakarā brīvprātī-

gie rīkoja spēļu vakaru. 

Ceturtajā dienā, kas bija noslēguma diena, 

brīvprātīgie sadalījās grupās un veica dažādus 

neparastus uzdevumus Rīgā. Grupā, kurā bija 

Jevgēnijs, jaunieši izveidoja Latvijas karti, kā 

arī novēlējumus Latvijai, nostājās Rīgas tunelī 

un vairākiem cilvēkiem palūdza atzīmēt dažā-

das vietas Latvijas kartē un veltīt kādu novēlē-

jumu Latvijai un latviešiem. Vakarā tika orga-

nizēts spēļu vakars, kā arī brīvprātīgie gatavo-

ja savus tradicionālos ēdienus. 

Jevgēnijs biedrībā “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” atgriezās enerģijas un pozitīvisma 

uzlādēts. Ieguvis jaunus draugus un smēlies 

dažādas idejas jaunām aktivitātēm un pasāku-

miem biedrībā. 

Vairāk ieskatam par Jevgēnija piedzīvoju-

miem iebraukšanas apmācībās- https://

quik.gopro.com/v/Rrj9miNXUX/ . 

UKRAINAS BRĪVPRĀTĪGĀ JEVGĒNIJA PIEREDZE  

EBD IEBRAUKŠANAS APMĀCĪBĀS 

https://quik.gopro.com/v/Rrj9miNXUX/
https://quik.gopro.com/v/Rrj9miNXUX/
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Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 

arī šogad aicina biedrības un nodibināju-

mus iesaistīt jauniešus darbā sabiedrī-

bas labā, piedaloties pasākumā "Darbam 

nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstis-

kajā sektorā", kas kopš 2014. gada sāku-

ma tiek īstenots Eiropas Savienības pro-

jekta “Jauniešu garantijas” ietvaros. 

NVA biedrībām vai nodibinājumiem 

palīdzēs izvēlēties to darbības specifikai 

un prasībām visatbilstošākos kandidātus 

no NVA reģistrētajiem jauniešiem bez-

darbniekiem vecumā no 18 līdz 29 ga-

diem.  

Veidot darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem 

var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodi-

binājums (izņemot politiskās partijas), kas 

sociāli nozīmīgu darbību veic tādās jomās kā 

labdarības projekti, sociālā aprūpe, lauksaim-

niecība, māksla, kultūra, izglītība, ēdināšana, 

sporta pasākumi, administratīvais darbs un 

citas.  

Jaunietis, piedaloties pasākumā, no NVA sa-

ņems ikmēneša stipendiju 90 eiro apmērā pro-

porcionāli mēnesī nostrādātajām dienām un 

būs apdrošināts pret nelaimes gadījumiem. 

Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā 

jaunietim jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk 

kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā. 

Jaunieša iesaistes ilgums pasākumā – līdz 6 

mēnešiem, atkārtota iesaiste iespējama ne ātrāk 

kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeig-

šanas. 

Trīs gadu laikā kopš pasākuma "Darbam nepie-

ciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" 

īstenošanas sākuma tajā kopumā ir iesaistījušās 

383 nevalstiskās organizācijas, kas 2 978 jaun-

iešiem bezdarbniekiem deva iespēju iegūt darba 

pieredzi un attīstīt darba iemaņas, strādājot 

tādās profesijās kā, piemēram, aprūpētājs, 

sociālās palīdzības organizators, asistents per-

sonām ar invaliditāti, skolotāja palīgs, kultūras 

vai sporta pasākumu organizators un citās.  

Detalizētāka informācija par Jauniešu garanti-

jas pasākumu "Darbam nepieciešamo iemaņu 

attīstība nevalstiskajā sektorā" izlasāma NVA 

mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/ 

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪ-

BAS INICIATĪVAS IETVAROS  

ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001  

NVA AICINA BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMUS  

IESAISTĪT JAUNIEŠUS DARBĀ SABIEDRĪBAS LABĀ 

Attīstot būtiskākās EBD atbalsta perso-

nu kompetences, SOHO apmācību mēr-

ķis ir uzlabot EBD projektu kvalitāti. Kā 

arī sniegt dalībniekiem aktuālāko infor-

māciju par programmas "Erasmus+: 

Jaunatne darbībā" sniegtajām iespē-

jām. Apmācības norisināsies Latvijā no 

2017. gada 9. līdz 13. maijam. Pieteikša-

nās līdz 19. martam! 

SOHO apmācības paredzētas tiem, kas ir tiešā 

veidā iesaistīti EBD brīvprātīgā atbalsta sistē-

mā (piemēram, mentori un atbalsta personas) 

nosūtošajā, koordinējošajā vai uzņemošajā 

organizācijā. Atbalsta personām ir nozīmīga 

loma, nodrošinot apstākļus kvalitatīvam brīv-

prātīgajam darbam un radot iespējas brīvprā-

tīgajam mācīties EBD laikā. 

Galvenais SOHO apmācību mērķis ir: 

veicināt EBD aktivitāšu kvalitāti, attīstot EBD 

atbalsta sistēmā iesaistīto personu kompeten-

ces (zināšanas, prasmes un attieksmes). 

Specifiskie SOHO apmācību mērķi: 

 gūt labāku izpratni par EBD "mācību 

pakalpojuma" konceptu un ar to saistīta-

jiem EBD kvalitātes aspektiem; 

 uzlabot sadarbības un starptautiska dar-

ba iespējas; 

 sniegt atgriezenisko saiti par lomām, 

atbildībām un izaicinājumiem, ar kuriem 

saskaras EBD atbalsta sistēma; 

 veicināt zināšanas par EBD mācību di-

mensiju un sniegt rīkus mācīšanās atbal-

stam; 

 atbalstīt neformālās mācīšanās atzīšanu 

EBD, kompetenti izmantojot Youthpass; 

 sniegt aktuālāko informāciju par 

programmu "Erasmus+: Jaunatne darbī-

ba". 

Papildus visam augstāk minētajam, SOHO 

apmācības ir lieliska iespēja EBD atbalsta 

personām, lai apmainītos ar pieredzēm, labo 

praksi un neformāli veidotu sadarbību. Ie-

priekšējo SOHO apmācību dalībnieki ir aicinā-

ti pievienoties Facebook grupai: https://

www.facebook.com/soho.trainers 

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. 

gada 19. martam  SALTO Resursu centra tī-

mekļa vietnē https://www.salto-youth.net/

tools/european-training-calendar/training/

soho-european-training-course-for-evs-

support-people.6262/ 

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem. 

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  lī-

dzekļiem. 

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: 

Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu 

pēc iespējas vairāk jauniešu programmas akti-

vitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas: 

 kopā ar projektu koordinatori pārrunāt 

pasākuma rezultātus un ieplānot to izpla-

tīšanas aktivitātes; 

 nodrošināt vismaz vienu publikāciju 

medijos; 

 sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organi-

zēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, ie-

kļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieintere-

sēto mērķa grupu (vismaz 15 personas). 

Papildu informācija: 

Vladislava Šķēle, 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas 

vadītāja 

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

APMĀCĪBAS EBD ATBALSTA PERSONĀM 

http://www.nva.gov.lv/
https://www.facebook.com/soho.trainers
https://www.facebook.com/soho.trainers
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.6262/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.6262/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.6262/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.6262/
mailto:vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
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APZINA PILSONISKAS SABIEDRĪBAS IESAISTES IESPĒJAS 

PENITENCIĀRAJĀ* UN PROBĀCIJAS DARBĀ 
“…to notiesāto vidū, kurus tiesa sodīja tieši ar 

brīvības atņemšanu, 48% ieslodzījuma vietā 

nonāk pirmo reizi, bet pārējie tur atrodas 

atkārtoti” citāts no Ieslodzījuma vietu pārval-

des (IeVP) priekšnieces Ilonas Spures teiktā - 

ziņu aģentūra LETA, 2016. gada 21.oktobris . 

“Jau vairākus gadu desmitus Eiropas valstis 

par brīvības atņemšanas soda izpildes mērķi 

izvirza notiesātā resocializāciju un atzīst to 

par vienīgo iespējamo līdzekli jauna noziedzī-

ga nodarījuma novēršanai pēc personas atbrī-

vošanas. Tāpat ieslodzījuma laikā jāveic iespē-

jamais resocializācijas darbs arī laikā, kuru 

persona, kurai piemērots drošības līdzeklis - 

apcietinājums - pavada ieslodzījuma vietā,” – 

citāts no Ministru kabineta rīkojuma Nr. 580 

(2015. gada 24. septembrī) “Ieslodzīto resoci-

alizācijas pamatnostādnes 2015.-2020. ga-

dam” informatīvās daļas.  

Iepriekš minētais diezin vai  kādam būs pār-

steigums, bet varbūt ir laiks šai tēmai pievēr-

sties pastiprināti, jo ne tikai no tiesībsargājo-

šajās iestādēs un probācijas dienestā strādājo-

šajiem ir atkarīgs, cik drošā pasaulē  dzīvojam 

un dzīvosim turpmāk.  Risinājumu meklēju-

mos, kā palīdzēt tiem ieslodzītajiem, kuri savu 

dzīvi grib ievirzīt sabiedrībai nekaitīgā gultnē, 

iesaistījusies arī biedrība “Jēkabpils NVO 

resursu centrs”. 

Jēkabpils NVO resursu centrs jau pagājušā 

gada vidū noslēdza līgumu ar Valsts probāci-

jas dienesta Jēkabpils teritoriālo struktūrvie-

nību par notiesāto nodarbinātību piespiedu 

darbos. 16. februārī notika atkārtota abu orga-

nizāciju pārstāvju tikšanās, kuras laikā tika 

pārrunātas iespējas sadarboties probācijas 

dienesta projektā par brīvprātīgo līdzgaitnie-

cības praksi dienesta redzeslokā nonākuša-

jiem jauniešiem. 

Savukārt par iesaistīšanos penitenciārajā 

resocializācijas procesā Jēkabpils cietumā tika 

runāts 17. februārī, kad Jēkabpils NVO resur-

su centra darbinieki tikās ar cietuma adminis-

trācijas pārstāvjiem. Kā vienu no pirmajiem 

reālākajiem pasākumiem abas puses atzina 

cietuma bibliotēkas grāmatu krājuma papildi-

nāšanas akcijas rīkošanu. Jāpiebilst, ka akciju 

“Grāmatas otrā elpa” Jēkabpils NVO resursu 

centrs ir rīkojis vairākkārt un jau no 20. feb-

ruāra tā tiek izsludināta no jauna – šoreiz tās 

mērķis – atvieglot resocializācijas procesu 

ieslodzījumā esošajiem, izmantojot  grāmatās 

sniegto informāciju par pasauli ārpus ieslodzī-

juma vietas. 

*Izziņai: Penitenciārais darbs – labot un pielāgot dzīvei sabiedrībā (resocializēt) cilvēku, 

kurš, izdarot noziegumu notiesāts ar brīvības atņemšanu.  

Pēc tikšanās Jēkabpils cietumā: administrā-

cijas pārstāvji Andrejs Razujevs (pirmais no 

kreisās) un Jānis Gribuška (pirmais no la-

bās); Jēkabpils NVO resursu centra pārstā-

ves – no labās - Agita Pleiko, Madara Ru-

dzāte un Ligita Upīte 

JĒKABPILIETE PIEDALĀS MINISTRU KABINETA  

UN NVO KONFERENCĒ 
Biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” valdes priekšsēdētāja Agita 

Pleiko 22.februārī piedalījās Minis-

tru kabineta (MK) un nevalstisko 

organizāciju (NVO) konferencē 

“Līdzdalība=partnerība”, kurā dis-

kutēja par līdzšinējo MK un NVO 

sadarbību un sprieda – kā to turpi-

nāt uzlabot, no līdzdalības formas, 

kāda dominē šobrīd, virzoties uz 

partnerību. Tika apstiprināts nevalstis-

ko organizāciju (NVO) līdzdalības nozī-

mīgums dažāda līmeņa lēmumu pie-

ņemšanā, izteikti ierosinājumi – kā 

stiprināt NVO ilgtspēju, arī finansiāli, 

un izvērtēta līdzšinējā Memoranda pa-

domes darbība. Notika arī vairāku 

jaunu nevalstisko organizāciju pievie-

nošanās Ministru kabineta un NVO 

sadarbības Memorandam. 

Konferenci atklāja Ministru prezidents Māris 

Kučinskis (ZZS). Tāpat konferences dalībnie-

kus uzrunāja Valsts kancelejas direktors Mār-

tiņš Krieviņš, Memoranda padomes vadītāja 

vietniece, biedrības "Ascendum" valdes 

priekšsēdētāja Zaiga Pūce, biedrības "Latvijas 

Pilsoniskā alianse" direktora pienākumu izpil-

dītāja Kristīne Zonberga un Finanšu ministri-

jas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas 

un grāmatvedības jautājumos Ilmārs Šņucins. 

Trijās darba grupās valsts institūciju pārstāvji 

līdzās nevalstiskā sektora dalībniekiem disku-

tēja par interešu pārstāvniecības efektivitāti, 

finanšu pieejamību un ilgtspēju, kā arī izteica 

viedokļus par Memoranda padomi kā līdzdalī-

bas instrumentu. Diskusiju mērķis bija vieno-

ties par Memoranda padomes triju gadu prio-

ritātēm, to laikā tika skartas tēmas par NVO 

līdzdalību un panākumiem 2016.gadā, Memo-

randa darbības rezultātiem, kā arī nevalstiskā 

sektora finanšu rādītājiem. 

No šā gada 1.marta līdz 2018.gada 30.augus-

tam Memoranda padomē pārstāvēts būs arī 

Jēkabpils nevalstisko organizāciju viedok-

lis, jo pēc NVO balsojuma rezultātiem 

(balsoja no 30.janvāra līdz 6.februārim), 

Memoranda padomē tika ievēlēta arī biedrī-

bas “Izglītības iniciatīvu centrs” direktore 

Daiga Zaķe.  Vairāk par pārējiem Memoran-

da padomes jaunajiem dalībniekiem lasi 

šeit: http://nvo.lv/lv/news/publication/

elpa - tu rpi n a s -da rbu -a r i -n aka maj a -

memoranda-padome-8078/ Ievēlēti: Ieva 

Krūmiņa, Mārtiņš Šteins, Kristīne Zonberga, 

Āris Ādlers, Daiga Zaķe, Zaiga Pūce, Jānis 

Volberts un Edgars Treibergs. 

Nevalstiskais sektors Memoranda projekta 

gatavošanu rosināja 2005.gada 13.janvārī pēc 

21 NVO pārstāvju tikšanās ar Ministru prezi-

dentu. Tā mērķis ir sekmēt efektīvas un sa-

biedrības interesēm atbilstošas valsts pārval-

des darbību, iesaistot pilsonisko sabiedrību 

lēmumu pieņemšanā. Memoranda parakstīša-

na ar 57 NVO dalību notika 2005.gada 15. 

jūnijā. Patlaban memorandu ir parakstījušas 

vairāk nekā 400 organizācijas. 

Vairāk info: https://likumi.lv/doc.php?

id=263733  

http://nvo.lv/lv/news/publication/elpa-turpinas-darbu-ari-nakamaja-memoranda-padome-8078/
http://nvo.lv/lv/news/publication/elpa-turpinas-darbu-ari-nakamaja-memoranda-padome-8078/
http://nvo.lv/lv/news/publication/elpa-turpinas-darbu-ari-nakamaja-memoranda-padome-8078/
https://likumi.lv/doc.php?id=263733
https://likumi.lv/doc.php?id=263733
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Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

no 20. februāra atsāk 

AKCIJU 

“GRĀMATAS OTRĀ ELPA” 

Akcijas laikā lūgums grāmatas, arī žurnālus,  

kas dažādu iemeslu dēļ Jums mājās kļuvušas par ap-

grūtinājumu, bet joprojām ir labā stāvoklī, nogādāt Jē-

kabpils NVO resursu centrā – Brīvības ielā 45. 

Ja to nav iespējams izdarīt pašiem, sazinieties pa tālru-

ni: 652 20097 (darba laikā no 9.00 – 17.00) – 

vienosimies par laiku, kad varam grāmatas saņemt pie 

Jums dzīvesvietā. 

SKATĀMA BĒRNU GATAVOTU 

PASTKARŠU IZSTĀDE 

A.Sleže,  

Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

No š.g. 6.februāra līdz 6.martam Jēkab-

pils pilsētas pašvaldība izsludina pro-

jektu konkursu nevalstiskajām organi-

zācijām. 

Pieteikumi noteiktajā termiņā jāiesniedz paš-

valdības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības 

ielā 120, Jēkabpilī. Projektam jābūt sagatavo-

tam atbilstoši nolikumam “Par kārtību, kādā 

nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus 

konkursam”.  

Vienam projektam piešķir ne vairāk kā 900 

eiro.  

Projektu konkursa prioritātes noteiktas šādas:  

 sociālās atstumtības riska mazināšana 

konkrētām sabiedrības grupām;  

 pilsētas vēstures izzināšana, popularizē-

šana un saglabāšana;  

 vides aizsardzības un vides izglītības 

veicināšana Jēkabpils sabiedrībā;  

 pilsoniskās sabiedrības veidošana un 

stiprināšana un  

 sabiedrības veselības veicināšanas pasā-

kumu organizēšana. 

Vairāk informācijas un pilnu nolikuma tekstu 

var izlasīt www.jekabpils.lv, sadaļā Pašvaldī-

ba, Dokumenti. Nolikumi. Nolikums “Par 

kārtību , kādā nevalstiskās organizācijas ie-

sniedz projektus konkursam”.  

Kopumā Jēkabpils pilsētas dome no pašvaldī-

bas budžeta šim projektu konkursam šogad 

piešķīrusi 8289 eiro. 

IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU NVO 

No 24. februāra biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” Brīvības ielā 

45 piedāvā apskatei biedrības “Vecāki Aizkrauklei” projekta “Tautība 

= vērtība” īstenošanas laikā tapušo Aizkraukles bērnu zīmēto past-

karšu izstādi.   

Projekts “Tautība = vērtība” tika realizēts Kultūras ministrijas finan-

siāli atbalstītās 2016. gada Zemgales NVO programmas Starpkultūru 

dialoga projektu grupā. Kopumā tapušas 330 pastkartes par tēmu 

“Draudzība”. Sakārtotas uz 70x100 cm izmēra 13 stendiem, tās bija 

skatāmas Aizkraukle Sporta centrā, bet līdz marta beigām par bērnu 

radošo izdomu varēs priecāties arī jēkabpilieši.  

Uldis Dūmiņš,  

Zemgales NVO Centra valdes priekšsēdētājs 

Zemgales NVO Centrs sadarbībā ar LR 

Kultūras ministriju izsludina Zemgales 

NVO Projektu Programmu, kuras mēr-

ķis ir veicināt Zemgales plānošanas 

reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatī-

vas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkul-

tūru dialogu, tai skaitā mazākumtautī-

bu darbu. Kopā 2017. gada konkursam 

pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 

jomu atbalstam: 

 pilsoniskās sabiedrības / Latvijas valsts 

simtgades iniciatīvu projektiem 8 000 

EUR 

 starpkultūru dialoga projektiem 8 000 

EUR 

 mazākumtautību iniciatīvu projektiem  

8 000 EUR (t.sk. atbalsts romu NVO, kas 

nav mazāks par 1500 EUR) 

Konkursa mērķis: Veicināt Zemgales plānoša-

nas reģionā pilsoniskas sabiedrības iniciatī-

vas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru 

dialogu, tai skaitā mazākumtautību aktivitā-

tes, ievērojot Latvijas valsts simtgades svinību 

virsmērķa ''Stiprināt Latvijas sabiedrības 

valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, 

rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbī-

bu''. 

Vienam projektam maksimāli pieejami 2000 

EUR. Termiņš projektu iesniegšanai ir 2017. 

gada 21. marts (pasta zīmogs vai iesniedzot 

personīgi Zemgales NVO Centrā Jelgavā vai 

Jēkabpils NVO Resursu centrā līdz plkst. 

18:00). Lasīt tālāk 

ZEMGALES NVO INICIATĪVĀM ŠOGAD PIEEJAMI 24 000 EIRO 

http://www.jekabpils.lv
http://jekabpilsnvo.lv/2017/02/izsludinats-2017-gada-projektu-konkurss-zemgales-nvo-projektu-programma/


27. janvārī biedrībā “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” norisinājās preses kon-

ference, kurā par Sabiedrības integrāci-

jas fonda organizētajiem pieredzes ie-

guves braucieniem uz Norvēģiju “Vides 

aizsardzība un ilgtspējīga attīstība -  

loma Norvēģijā” un “Inovatīvi sociālie 

pakalpojumi” stāstīja Lāsma Zēberga 

un Aleksandrs Kalniņš. 

L.Zēberga kā Jēkabpils NVO resursu centra 

biedrorganizācijas - biedrības “Vides iniciatī-

vu centrs” pārstāve, deviņu Latvijas NVO 

biedru delegācijas sastāvā Norvēģijā viesojās 

pērn, laikā no 19. līdz 22.septembrim. Vizītes 

mērķis bija veicināt divpusējo sadarbību, 

nodrošinot iespēju Latvijas NVO pārņemt 

labāko Norvēģijas NVO un citu ieinteresēto 

organizāciju pieredzi; nodrošināt inovatīvu 

ideju un zināšanu pārņemšanu, kā arī veicināt 

ilgtspējīga sadarbības tīkla veidošanos. 

Kā pastāstīja Lāsma, Norvēģija, salīdzinājumā 

ar Latviju ir NVO lielvalsts - 80% no valsts 

iedzīvotājiem ir kādas NVO biedri un 50% 

regulāri veic brīvprātīgo darbu. Vides aizsar-

dzības jomā darbojas vairākas lielas organizā-

cijas ar lielu skaitu lokālo grupu, kopumā 

apvienojot ap 20 000 nepiesārņotas un veselī-

gas vides aizstāvju. Biedru skaitam, izrādās, ir 

nozīme, ja runā par finansējumu - to nodroši-

na ne tikai biedru naudas, bet arī valsts dotā-

cijas, kuras vistiešākajā veidā esot atkarīgas 

no iesaistīto lokālo grupu skaita.  

Vizītes laikā pabūts septiņās organizācijās, 

saņemta kontaktinformācija, kura varētu tikt 

izmantota sadarbības projektos nākotnē. Kā 

vienu no interesantākajām organizācijām 

Lāsma raksturo biedrību “Vides aģenti”. Tajā 

apvienojušies bērni vecumā no 6 - 13 gadiem 

un viņu aktivitāšu lokā ir dažādu vides kam-

paņu organizēšana skolās - izlietoto bateriju 

un citu vidi piesārņojošu atkritumu vākšana. 

Pārsteidzošākais šķitis tas, ka galvenais balsts 

ir bērni un noteicošais esot viņu viedoklis. 

Pieredze, kā urbanizācijas procesā saglabāt 

neskartu floras un faunas “saliņu”, gūta, ap-

meklējot NVO “Estndžovannas [Østensjøvan-

net] ezera un mitrāja centrs”, kura darbība ir 

vērsta uz izpratnes veidošanu par cilvēka un 

dabas savstarpējās ietekmes plusiem un mī-

nusiem. Ezers - mitrājs atrodas tikai 5 kilo-

metru attālumā no Oslo centra, bet biedrības 

entuziasti ir novērsuši cilvēku apdzīvotās 

vides pietuvošanos šai aptuveni 200 putnu 

sugu ligzdošanas vietai. Putnu un dabas vēro-

tājiem ir izveidotas īpašas piekļuves vietas, 

aizliegta ir jebkāda veida zveja, medības, atpū-

ta uz ūdens, kā arī peldēšanās.  

 

Otrais Sabiedrības integrācijas fonda organi-

zētais pieredzes ieguves brauciens uz Norvēģi-

ju ar mērķi veicināt pieredzes apmaiņu un 

zināšanu pārnesi starp Latvijas nevalstiskajām 

organizācijām un dažādām organizācijām 

donorvalstīs, veidojot kontaktus, kas vērsti uz 

sadarbību nākotnē, norisinājās no 16. - 19. 

janvārim jau šajā - 2017. gadā. Biedrību 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” kopā ar vēl 

astoņiem Latvijas NVO delegātiem pārstāvēja 

resursu centra interešu pulciņa audzinātājs 

Aleksandrs Kalniņš. 

Raksturojot iespaidus, Aleksandrs bilda, ka 

vispirmām kārtām jāmin iedzīvotāju uzticēša-

nās valdībai un tās nodokļu politikai - ļaudis 

zina, kur aiziet nauda, jūtas droši un labprāt 

ziedo arī NVO. Cilvēki esot ļoti atvērti, un pa 

trijām dienām apmeklētajās astoņās organizā-

cijās dzirdētais un redzētais ir apjomīga infor-

mācija. Darba kārtība bijusi sastādīta blīvi un 

pirmā organizācija “Baznīcas pilsētas misija” 

tikusi apmeklēta jau ierašanās dienā. Viena no 

šis organizācijas iezīmēm ir cieša sadarbība ar 

baznīcu, uzsverot kristīgo vērtību atzīšanu un 

iedzīvināšanu sabiedrībā par pieņemamu 

atzīstot baznīcas apmeklējumu svarīgāko 

kristiešu svētku reizēs. “Baznīcas pilsētas 

misijas” iezīme ir liels brīvprātīgo skaits, kuri 

palīdz ielu kafejnīcu darba organizēšanā 

(zemu cenu ēdināšanas pakalpojumi sociālā 

riska personām), meklē finansējumu un orga-

nizē rehabilitācijas pakalpojumus atkarīgajām 

personām, rīko HIV izplatību ierobežojošas 

aktivitātes. Ar līdzīgu virzību darbojas arī 

“Norvēģijas Zilais krusts”. Sabiedriskās kārtī-

bas uzturēšanas jomā, veicot nakts patrulēša-

nu ielās līdz 04.00 rītā, darbojas brīvprātīgo 

organizācija “Nakts krauklis”. Šajā iniciatīvā 

labprāt iesaistoties 18 - gadīgie jaunieši. 

Patrulēšana notiek pārvietojoties pa ielām ar 

skūteriem -  vienīgais ierocis - ierašanās un 

klātbūtne, bet parasti ar to arī pietiekot, lai 

agresīvā attiecību skaidrošana, ko visbiežāk 

savā  starpā naktīs sarīko imigranti, tiekot 

pārtraukta. Brīvprātīgie patrulētāji esot apmā-

cīti pirmās palīdzības sniegšanā un viņiem 

tiek segtas veselības apdrošināšanas izmaksas. 

Interesanti, ka Norvēģijā darbojas ne tikai 

sieviešu tiesību un veselības aizsardzības or-

ganizācija “Norvēģijas sieviešu veselības aso-

ciācija”, bet arī “Vīriešu resursu centrs”, kurš 

piedāvā krīzes tālruņa pakalpojumus un no-

darbojas ar no vardarbības cietušu vīriešu 

rehabilitāciju. Izrādās, ka organizācijā vēršas 

vīrieši, kuri izmantojuši prostitūtu pakalpoju-

mus - šajos gadījumos rehabilitācija esot ne-

pieciešama izjauktās ģimenes sistēmas stabili-

zēšanai. Līdzīgās jomās kā Latvijā, bet ar 

daudz smalkāk izstrādātām niansēm, Norvēģi-

jā darbojas starptautiskās organizācijas 

“Pestīšanas armija” un “Sarkanais Krusts”, 

piemēram “Sarkanais Krusts” izplata dažādās 

valodās, tai skatā arī latviešu, izdotu  plauk-

stas formāta bukletiņu “Tiesības tikt pamanī-

tam” ar informāciju par palīdzības un aizsar-

dzības iespējām cilvēkiem, kas nevar izkļūt no 

situācijām, kurās tiek izmantoti.  

Noslēdzot preses konferenci, Aleksandrs pie-

bilst, ka Norvēģijas NVO ar lielu nopietnību 

attiecas pret savas publicitātes veidošanu - 

visas organizācijas izdod gan savus laikrak-

stus, gan uztur savas mājas lapas, kā arī aktīvi 

sadarbojas ar citiem masu informācijas lī-

dzekļiem. Ierasts, ka NVO medijus plaši iz-

manto reklāmdevēji - pat neraugoties uz to, 

kāds ir atgriezeniskais labums.  

STĀSTA PAR NORVĒĢIJĀ GŪTO PIEREDZI 

Foto no preses konferences un Daces Zariņas-Zviedres privātā arhīva: “Latvijas NVO pār-

stāvji kopā ar “Estndžovannas ezera un mitrāja centra” aktīvistiem (piektais un sestais no 

kreisās). 
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30. janvārī Jēkabpils 

pensionāru apvienība 

“Sasaiste” uz sarunu par 

vientuļo senioru dzīves 

kvalitātes uzlabošanas 

iespējām Jēkabpilī aici-

nāja Jēkabpils pilsētas 

domes priekšsēdētāja 

vietnieku sociālos jautā-

jumos Jāni Raščevski, kā 

arī Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības domes depu-

tātu un Krustpils novada 

pašvaldības izpilddirek-

toru Raivi Ragaini. 

Uzsākot sarunu, Jēkabpils pensionāru apvie-

nības “Sasaiste” valdes priekšsēdētāja Biruta 

Jemeļjanova īsumā informēja par apvienības 

rīcībā esošajiem faktiem veco vientuļo pilsētas 

iedzīvotāju sadzīves aspektā. Jēkabpilī ir aptu-

veni 500 personas, kurām nav vispār vai arī 

dzīvo ārpus Latvijas tuvinieki, kuru radniecī-

bas pakāpe uzliktu par pienākumu nodrošināt 

cieņpilnas vecumdienas. Aptuveni 100 senio-

riem Sociālā dienesta Mājas aprūpes birojs 

sniedz aprūpi dzīvesvietā, bet esot arī gadīju-

mi, kad medicīnisko izziņu par mājas aprūpes 

nepieciešamību ārsts neizsniedz, jo it kā vese-

lības stāvoklis neatbilst minētā pakalpojuma 

saņemšanas nosacījumiem. Bet arī Mājas 

aprūpe ne vienmēr atrisinot vientuļā cilvēka 

galveno problēmu - aprūpētāju noslodze ne-

ļauj veltīt laiku sarunām un profesionālā saga-

tavotība nepieļauj tādu funkciju veikšanu, 

kādas varētu medicīnas darbinieks, ja tāda 

apmeklējums būtu iekļauts Mājas aprūpes 

klientiem piedāvātajos pakalpojumos. Arī 

sarunas ar psihologu, ja tādas iekļautu Mājas 

aprūpes pakalpojumā, varētu mazināt vientu-

lības problēmu. Kādas būtu perspektīvas veco 

vientuļo pilsētnieku situācijas risināšanā -  šo 

jautājumu “Sasaistes” pārstāvji  uzdeva domes 

amatpersonām.  

Diskusijas gaitā sarunas ievirzījās arī par 

Krustpils novada pašvaldības aģentūras -

pansionāta “Jaunāmuiža” ilgstošās aprūpes 

pakalpojuma kvalitāti. To, ka atsauksmes ir 

ļoti dažādas, apliecināja klātesošo minētie 

piemēri. Kā uzsvēra R. Ragainis, kura amata 

pienākumu skaitā Krustpils 

novada pašvaldībā ietilpst 

“Jaunāsmuižas” darbības 

pārraudzība, tad problēmas ir 

ne tikai savstarpējā komuni-

kācija, bet arī finansējums.   

Apkopojot diskusijā runāto, 

tika izvirzīti trīs rīcības vari-

anti, iesakot 1) aģentūras -

pansionāta “Jaunāmuiža” 

restrukturizāciju, rīcībspējī-

giem senioriem atvēlot atse-

višķu ēkas daļu; 2) izveidot 

sociālo māju, kurā viens, 

vēlams pirmais stāvs, tiktu 

atvēlēts senioriem un 3) atsevišķa, pašvaldī-

bas pārvaldījumā esoša daudzdzīvokļu māja 

(vēlams divstāvu, ar vairākistabu dzīvokļiem - 

tā, lai katram senioram būtu sava istaba un 

kopēja telpa visiem konkrētajā dzīvoklī mīto-

šajiem), kura tiktu atvēlēta senioriem. 

“Sasaistes” seniori kā vispiemērotāko atzina 

trešo variantu un prioritāri ieteica meklēt 

iespējas tieši šāda modeļa realizācijai.  

Senioru ieteikums noteica tālākās rīcības plā-

nu - no pašvaldības puses tiks apzinātas seni-

oru mājai piemērotākās ēkas, savukārt biedrī-

bas “Sasaiste” pārstāvji apņēmās veikt Jēkab-

pils iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot 

uz šo brīdi vientuļo, potenciālo senioru mājas 

iedzīvotāju skaitu.  

DISKUTĒ PAR VIENTUĻO SENIORU DZĪVES KVALITĀTES 

UZLABOŠANAS IESPĒJĀM 

4. martā 10.30 Jēkabpils Sporta namā 

notiks Latvijas Kaulu locītavu un sais-

taudu slimnieku biedrības Jēkabpils 

nodaļas organizētā ROKDARBU MAĢI-

JAS SKOLA. 

Rokdarbu izstāde – tirdziņš:  

Neparasti izstrādājumi no koka, papīra, tek-

stila, dzijas un netradicionāliem materiāliem. 

Šūti, adīti, tamborēti, pērļoti, filcēti aksesuāri, 

apģērbi, rotaslietas, tekstilizstrādājumi mājai 

un ērtībām birojā.  

Pārsteidzoši krāsu salikumi, visdažādākās 

tekstūras! Lieliskas idejas un iedvesma!  

Noderīgi padomi!  

Piedalās meistari no Jēkabpils un tās tuvākās 

apkārtnes novadiem, Rīgas u.c.  

Meistardabnīcas: 

 “Ko var izgatavot no ieplīsušām zeķubik-

sēm…“ (vada Latvijas Kaulu locītavu un 

saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils 

nodaļas rokdarbnieces, līdzi jāņem zeķu-

bikses, kuras vairs nav velkamas un 

šķēres); 

 “Īru mežģīnes – vienkārši un satriecoši. 

Darināšanas pamatprincipi iesācē-

jiem” (vada meistare Vera Vērdiņa 

(Rīga), līdzi jāņem vienkrāsaini kokvil-

nas diegi tamborēšanai (jo rupjāki, jo 

labāk) un atbilstoša tamboradata). 

Tērpu izrāde “Jauniešu promenāde 

pilsētā”:  

Jēkabpils bērnu un jauniešu biedrības “Cerību 

sala” izrāde ar 18. gs. beigu un 19.gs. sākuma 

pašu gatavoto pilsētnieku apģērbu demonstrā-

ciju. 

Šogad “Rokdarbu maģijas skola” norisināsies 

jau VIII gadu un tradicionāli tā notiek tuvojo-

ties Starptautiskajai sieviešu dienai 

– 8. martam.. 

(Dalībai rokdarbu izstādē -  tirdziņā 

pieteikties līdz 1. martam, tālr.: 

26089356) 

ROKDARBU MAĢIJAS SKOLA 
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No 30.janvāra līdz 3.februārim Sabied-

rības integrācijas fonda rīkotā piere-

dzes apmaiņas brauciena ietvaros Is-

landi apmeklēja arī biedrības “Kristīgai 

paaudžu kopībai “Tilts”” pārstāve Sigita 

Rozentāle. 

Vizītes uz Islandi tēma bija "NVO atbalsts 

bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās 

atstumtības riskam". Biedrības “Kristīgai 

paaudžu kopībai “Tilts”” valdes locekle Inita 

Zarkeviča uzsver, ka jautājumi par minēto 

tēmu ir organizācijas interešu lokā, bet neat-

karīgi no tā, pieredzes braucienu vērtība ir arī 

jaunu kontaktu dibināšana un iespēja atrast 

sadarbības partnerus. “Islandē viena no sociā-

lās jomas sabiedriskajām organizācijām īsteno 

programmu jaunajām māmiņām “Tīna”. Bija 

vēlme ar šo programmu iepazīties tuvāk un 

ceram, ka ar nodibināto kontaktu palīdzību 

tas arī notiks,” papildina I. Zarkeviča. 

Jāpiebilst, ka  programmas "NVO fonds" Sa-

biedrības integrācijas fonda rīkotā pieredzes 

apmaiņas brauciena 

ietvaros organizēto 

pieredzes apmaiņas 

pasākumu ietvaros 

divās no trim donorvalstīm – Norvēģijas Ka-

ralistē un Islandē, pirmajā no tām jau pavie-

sojās “Jēkabpils NVO resursu centra “ bied-

rorganizāciju pārstāvji  Lāsma Zēberga un 

Aleksandrs Kalniņš. Informāciju par viņu 

pieredzēto lasiet iepriekšējās publikācijās 

www.jekabpilsnvo.lv. 

PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENĀ GŪST  

VĒRTĪGU KONTAKTINFORMĀCIJU 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” sveic biedrorganizācijas - bied-

rības “Kristīgai paaudžu kopībai 

“Tilts”“ darbinieces, psiholoģes Initu 

Zarkeviču, Lailu Malcenieci un Diānu 

Štrausi ar LPPA (Latvijas profesionālo 

psihologu asociācija) un EFPA (Eiropas 

Psihologu Asociāciju Federācija) psiho-

logu pārrauga sertifikāta saņemšanu. 

Psihologa pārrauga sertifikāts ir noteiktas 

kvalifikācijas un kompetences rādītājs, orien-

tieris un stimuls profesionālai izaugsmei, kā 

arī ļauj darboties kā citu praktizējošu psiholo-

gu supervizoram. 

Fakts, ka trīs NVO darbojošās psi-

holoģijas speciālistes ir veikušas 

minēto organizāciju sertifikācijas 

procesu un saņēmušas dokumentu, 

kas apliecina profesionālās zināša-

nas un kvalifikāciju starptautiska-

jiem standartiem atbilstošā līmenī, 

vēlreiz apstiprina, ka nevalstiskais 

sektors ir ievērojams resurss iedzī-

votāju garīgās veselības stabilizāci-

jas jomā, kura, savukārt, ir balsts 

fiziskajai veselībai. 

SAŅEM AUGSTA LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS ZINĀŠANAS UN 

KOMPETENCI APSTIPRINOŠU SERTIFIKĀTU 

Februāra beigas biedrībā “JK Nams 

Jauniešu Klubs” iezīmējās ar intensīvu 

darbu pie sadarbības partnera – līdzīga 

profila nevalstiskās organizācijas no 

Zviedrijas humānās palīdzības sūtīju-

ma izsniegšanas. 

Kā informē biedrības vadītāja Žanna Ivanova, 

humāno palīdzību –rehabilitācijas un veselī-

bas aprūpes ierīces un aprīkojumu – ratiņ-

krēslus un cita veida pārvietošanās palīgierī-

ces, dažāda veida kruķus u.c.,  biedrībā jau 

saņēmušas sociālās un veselības aprūpes ie-

stādes no Līgatnes, Līvāniem, Ķemeriem un 

Pļaviņām. Tuvākajās dienās biedrībā, lai sa-

ņemtu sev adresēto sūtījuma daļu, ieradīšoties 

arī  Jēkabpils reģionālās slimnīcas un Jēkab-

pils pašvaldības sociālā dienesta pārstāvji. 

Ž. Ivanova pastāstīja, ka, lai Zviedrijas sadar-

bības partneris nokomplektētu uz Latviju 

sūtāmo kravu, no iestādēm tiek saņemti pie-

prasījumi, kuri iespēju robežās tiekot arī no-

drošināti.  

SIA “ Līvānu slimnīca” Ilgstošās sociālās aprū-

pes un sociālās rehabilitācijas nodaļa ir bied-

rības biedrībā “JK Nams Jauniešu Klubs” 

klients jau otro gadu. Nodaļas sociālā darba 

speciāliste Sarmīte Driksna sarunā uzsvēra, ka 

palīdzība, ko sniedz biedrība “JK Nams Jaun-

iešu Klubs” ir ārkārtīgi svarīga pacientu piln-

vērtīga atveseļošanās procesa nodrošināšanai. 

“Priecājamies, ka varam saņemt šo ļoti nepie-

ciešamo aprīkojumu. Jauni, nelietoti ratiņ-

krēsli, elkoņu un parastie kruķi, vannas krēsls, 

tualetes krēsls, kušete un, jo īpaši – pārceļa-

mie staiguļi, kas ir grūti dabūjams palīglīdzek-

lis, bet  ir neaizvietojams rehabilitācijai pēc 

ilgstošas atrašanās guļus stāvoklī. Šādam 

pacientam ir svarīgi, ka atbalsta ierīce neaiz-

virzās tālāk par iespējamo soļa garumu, kā tas 

var notikt, ja izmanto staiguli ar ritentiņiem,” 

stāsta S. Driksna. 

“Milzīgs PALDIES biedrībai “JK Nams Jaun-

iešu Klubs” un personīgi tā vadītājai Žannai 

Ivanovai par atbalstu ar tehniskajiem palīglī-

dzekļiem! Pateicamies arī par to,  ka biedrība 

palīdzību sniedz, neraugoties uz mūsu piede-

rību citai, nevis Jēkabpils pašvaldībai. Lai 

biedrības darbiniekiem veselība un enerģija 

turpināt darbu šajā jomā!” saka S. Driksna un 

piebilst, ka sadarbībā ar biedrību bijis arī 

pārsteiguma moments - operativitāte. Laiks 

starp pieprasījuma iesniegšanu un pasūtījuma 

saņemšanu bijis negaidīti īss. Sarunu sociālā 

darba speciāliste noslēdz, izsakot cerību, ka 

arī turpmāk līvāniešu vajadzības pēc rehabili-

tācijā nepieciešamajiem palīglīdzekļiem  būs 

iespējams saņemt biedrībā “JK Nams Jaunie-

šu Klubs”. 

Līvānu slimnīcā saņem biedrības “JK Nams 

Jauniešu Klubs” dāvinātos tehniskos palīglī-

dzekļus (foto no sociālā darba speciālistes 

Sarmītes Driksnas arhīva)  

REHABILITĀCIJAS UN VESELĪBAS APRŪPES APRĪKOJUMA 

PIEPRASĪJUMU NODROŠINA BIEDRĪBA 
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No 8. līdz 10.martam Liepājā - Liepājas 

Valsts tehnikumā norisināsies Struktu-

rētā Dialoga V cikla noslēguma konfe-

rence. 

Pasākumā aicināti piedalīties jaunieši vecumā 

no 13 līdz 25 gadiem, jaunatnes darbā iesaistī-

tie, nevalstisko organizāciju un pašvaldību 

pārstāvji, pašvaldību un Saeimas deputāti, 

valsts pārvaldes iestāžu darbinieki. 

Konferences mērķis ir veicināt dialogu starp 

jauniešiem un politikas veidotājiem un īsteno-

tājiem jauniešiem aktuālos jautājumos. Tā 

sniegs ieskatu un izpratni jaunatnes politikas 

jomas aktualitātēs Latvijā un Eiropā, veicinās 

kritiskās domāšanas prasmes, aplūkos Struk-

turētā Dialoga V cikla rezultātus gan Latvijā 

un Eiropā un veicinās dažāda līmeņa diskusi-

jas par jaunatnes politiku nākotnē. Strukturē-

tā Dialoga V ciklā kopumā norisinājušās 35 

aktivitātes, iesaistot pusotru tūkstoti dalībnie-

kus no visas Latvijas, gan jauniešus, gan lē-

mumu pieņēmējus, gan ekspertus jaunatnes 

jomā. 

Papildus pievienotā vērtība noslēguma konfe-

rencei – otrās dienas noslēgumā tiks oficiāli 

atklāta “Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2017 – 

Liepāja” aktivitāšu sezona. 

Piedalīties pasākumā var visas 3 dienas vai 

kādu dienu pēc izvēles. Pasākuma organizato-

ri sedz ēdināšanas, izmitināšanas izmaksas un 

ar programmas nodrošināšanu saistītās iz-

maksas. Dalībniekiem ir jāsedz transporta iz-

maksas nokļūšanai uz/no pasākuma norises 

vietu. 

Pieteikšanās konferencei noslēdzās 20.feb-

ruārī. Konferences programma pieejama 

http://ljp.lv/wp-content/uploads/2017/02/

programma_0802.pdf (Organizatori patur 
tiesības veikt nelielas izmaiņas plānotajā pro-

grammā.) 

GATAVI DZĪVEI, GATAVI SABIEDRĪBAI. 

PIESAKIES KONFERENCEI! 

BIEDRĪBA “ASCENDUM” IZSLUDINA PIETEIKŠANOS  

2017. GADA GRANTA KONKURSAM 

Biedrība "Ascendum" izsludina ikgadē-

jo granta konkursu, kurā iespējams 

iegūt 3000 eiro nekomerciālu un Latvi-

jas augšupeju veicinošu projektu reali-

zācijai.  

Iepriekšējos gados biedrība “Ascendum” ar 

grantu ir finansiāli atbalstījusi dažādus pro-

jektus, no kuriem zināmākie ir dziedātāja 

Goran Gora albuma "Hold Me Close When It 

Comes" izdošana, ISSP rīkotās "World Press 

Photo" izstādi Rīgā 2013. gada pavasarī un 

Māras Laizānes pētījums “Mazākumtautību 

skolēnu identitāte un piederība Latvijai”. 

Visus atbalstītos projektus vieno oriģināla 

ideja un pieejas novitāte. Tāpat biedrība 

“Ascendum” ir gatava līdzdarboties projekta 

realizācijā, ja tas var dot papildu labumu pro-

jekta rezultātam. 

Granta kopējais maksimālais finansējuma 

apmērs ir paredzēts 3000 eiro apjomā, kas 

parasti tiek piešķirts vienam projektam. Ie-

sniegt projektus var līdz 2017. gada 28. febru-

āra plkst. 24.00. Projekti jāsūta uz e-pastu 

info@ascendum.lv ar tēmu “Pieteikums gran-

ta konkursam 2017.” 

Biedrība "Ascendum" atbalsta tos projektus, 

notikumus un cilvēkus, kas uzrāda augšanas 

potenciālu, tāpēc granta konkurss radīts ar 

mērķi atbalstīt nekomerciālus projektus, kas 

saistīti ar kultūru, zinātni, izglītību vai pilso-

nisko sabiedrību un veicina Latvijas augšupe-

ju – ekonomisko, garīgo un sociālo. Atbalstī-

tajam projektam jāatbilst sabiedriskā labuma 

darbībai Sabiedriskā labuma organizāciju 

likuma izpratnē. Nākamais "Ascendum" 

grants tiks izsludināts 2018. gada ziemā. 

 

Sīkāka informācija un konkursa Nolikums 

biedrības "Ascendum” mājas lapā: http://

www.ascendum.lv/lv/notikumi/biedriba-

ascendum-izsludina-pieteiksanos-2017- 

BĒRNU PRĀTA SPĒJU ATTĪSTĪŠANA AR DAMBRETES SPĒLI 

Daiga Zaķe,  

Izglītības iniciatīvu centra direktore  

Ar interaktīvām dambretes nodarbī-

bām 5-6gadīgajiem bērniem pirmssko-

las izglītības iestādē "Zvaniņš" tika uz-

sākta Jēkabpilī jauna iniciatīva –

dambretes spēles kā efektīvas metodes 

bērnu prāta spēju attīstīšanai populari-

zēšana. Pasākumu organizēja Izglītības 

iniciatīvu centrs (Jēkabpils), bet ideja 

par šāda projekta nepieciešamību pie-

der Dambretes attīstības biedrībai 

(DAB) no Salaspils. Biedrība DAB savā 

pastāvēšanas laikā ir 

veikusi nozīmīgu soli 

prāta spēju attīstīšanas 

jomā. Tā pulcējusi daudz 

jaunu dalībnieku, regu-

lāri organizējusi dažāda 

līmeņa sacensības un 

nodrošinājusi pedagogus ar mācību 

metodiskajiem materiāliem, lai prāta 

attīstība notiktu interesanti un nepie-

spiesti. 

Nodarbības bērniem vadīja Vitauts Budreika, 

starptautiskais meistars dambretē, Pekinas 

prāta Olimpisko spēļu dalīb-

nieks. Vitauts prata ieintere-

sēt un aizraut mazos ķiparus, 

un bērni izrādīja patiesu 

interesi par šo spēli. Apgūtās 

dambretes prasmes sniedz 

iemaņas, kas turpmāk ļaus 

vieglāk apgūt zinības skolā, trenē spēju domāt 

vairākus soļus uz priekšu, attīsta spēju domāt 

tēlos un palīdz saskatīt kopainu. Lai bērni 

turpinātu spēlēt, DAB uzdāvināja „Zvaniņam” 

sešus dambretes spēles komplektus. 

Lasīt tālāk 

Konferences dalībniekiem no Jēkabpils, kuri uz Liepāju plāno doties ar sabiedrisko transportu vai privāto transportlīdzekli (aizpildot visas 

pasažieru vietas) ir iespēja saņemt 50% atlaidi transporta izmaksām. Lūdzam pieteikties biedrībā “Jēkabpils NVO resursu centrs” līdz 2017. 

gada 1. martam – tālrunis: 29449622 (valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko) vai 652 20097 (no 9.00 līdz 17.00 katru darba dienu). 
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SVĒTKUS ATZĪMĒ, KĀ PAŠIEM LABĀK TĪK 
14. februārī Jēkabpils baltkrievu biedrī-

ba “Spatkanne” sadarbībā ar Jēkabpils 

Galveno bibliotēku rīkoja pasākumu, 

kurā par mīlestību visās tās dažādajās 

izpausmēs vēstīja gan mūzika, gan dze-

jas vārdi - Valentīna dienā, ko pasaulē 

piemin kā mīlētāju dienu, Jēkabpilī 

viesojās baltkrievu dzejnieks Staņislavs 

Volodjko.  Mājinieki viesi sagaidīja se-

no tradīciju garā – ar sālsmaizi. 

S. Volodjko dzimis Baltkrievijā, bet dzīvo un 

strādā Daugavpilī. Sarakstījis dzeju gan pieau-

gušajiem, gan bērniem, no latviešu uz balt-

krievu valodu tulkojis latviešu tautasdziesmas, 

viņa tekstus, kā vārdus savām dziesmām, 

izvēlējušies gan baltkrievu, gan latviešu kom-

ponisti. Daugavpilī dzejnieku pazīst  arī kā 

baltkrievu biedrības “Uzdim” dalībnieku, 

Daugavpils radošās inteliģences asociācijas 

„DINA–ART” biedru un Daugavpils Baltkrie-

vu kultūras centra aktīvistu.  

Ceļu uz Jēkabpili kopā ar dzejnieku bija mēro-

jusi arī Daugavpils baltkrievu kultūras centra 

direktore Žanna Romanova, kura vēlēja mīles-

tību un skaistu atpūtu poēzijas pavadījumā, kā 

arī vokāliste Jūlija Hmeļņicka ar lieliskās 

balss izpildījumā skandētām latviešu tautas-

dziesmām baltkrievu valodā un dziesmām ar 

S. Volodjko vārdiem. Dziesmas ar dzejnieka 

tekstiem ģitāras pavadījumā izpildīja līvānie-

tis Jevģēnijs Paškevičs. Bet, kā baltkrievu 

valodā skan latviešu tautasdziesmas “Bēdu, 

manu lielu bēdu” un “Nedod, dievs, dzērā-

jam(i)” demonstrēja Jēkabpils baltkrievu 

biedrības ansamblis “Zaviruha”. 

Noslēgumā viesi un, baltkrievu tautas vies-

mīlības tradīcijām atbilstoši – arī visi citi 

klātesošie, tika aicināti pie galda. Galda grez-

nākais ēdiens neapšaubāmi bija viesim – 

Staņislavam Volodjko dāvinātais, pītais mai-

zes klaips.   

Jāpiebilst, ka šī bija reize, kad svētki, kas pie 

mums nav īsti iedzīvojušies, ar to saprotot 

Valentīndienu, tiek atzīmēti, bet veidā, kādā 

tas pašiem vislabāk pieņemams.  

BALTKRIEVI JĒKABPILĪ ATZĪMĒ STARPTAUTISKO  

DZIMTĀS VALODAS DIENU 

21. februārī, atzīmējot 

Starptautisko Dzimtās 

valodas dienu, Jēkabpils 

Baltkrievu biedrība 

“Spatkanne” uzņēma 

viesus – Baltkrievu litera-

tūras Valsts vēstures mu-

zeja pārstāvjus  - tā direk-

toru Dmitriju Jackeviču 

un zinātnisko līdzstrād-

nieci Olgu Guļejevu. Viņi 

uz Jēkabpili bija atveduši  

baltkrievu dzejnieka Pet-

rusa Brovkas (1905. – 

1980.) daiļradei veltītu ceļojošo izstādi. 

Izstādes atklāšanas pasākums norisinājās  

Jēkabpils Sociālā dienesta Dienas centra zālē 

un to ar savu klātbūtni pagodināja arī Balt-

krievijas Republikas Ģenerālkonsulāta Dau-

gavpilī konsuls Dmitrijs Konstantinovs, kurš 

ar uzrunu sveica pasākuma dalībniekus. Jē-

kabpils pilsētas pašvaldību izstādes atklāšanā 

pārstāvēja domes priekšsēdētāja vietnieks 

tautsaimniecības jautājumos Aivars Kraps, 

kurš bilstot, ka gan latvieši, gan baltkrievi ir 

lepnas tautas, pauda prieku par to, ka šāda 

izstāde ir skatāma tieši Jēkabpilī.  

Baltkrievu literatūras Valsts vēstures muzeja 

direktors Dmitrijs Jackevičs savā uzrunā klā-

tesošajiem uzsvēra valodas nozīmīgo lomu 

nācijas pastāvēšanā – kamēr  ir valoda, tikmēr 

ir tauta.  

Par Petrusa Brovkas biogrāfijas svarīgākajiem 

notikumiem un literāro mantojumu pastāstīja 

Olga Guļejeva. Izrādās – P. 

Brovkas nopelns ir baltkrievu 

nacionālās enciklopēdijas iz-

veide. Kā latviešus noteikti 

interesējošu faktu zinātniskā 

zinātniece minēja faktu, ka 

savā kabinetā dzejnieks turējis 

Jāņa Raiņa fotogrāfiju, kura 

turpat atrodas arī šobrīd – jau 

kā memoriālā dzīvokļa – mu-

zeja elements. 

Jāpiebilst, ka uz Latviju no 

Minskas tika atvestas kopumā 

trīs, nozīmīgiem baltkrievu 

tautas poēzijas dižgariem veltītas izstādes. 

Rigoram Boroduļinam veltītu ekspozīciju 

atvēra 20. februārī Rīgā  un Maksimam Bog-

danovičam - Daugavpilī 22. februārī. 

Izstādes atklāšanu ar dažādu noskaņu dzies-

mām kuplināja Jēkabpils baltkrievu biedrības 

“Spatkanne” vokālais ansamblis “Zaviruha”. 

Pasākums norisinājās biedrībai “Spatkanne” 

sadarbojoties ar Jēkabpils Galveno bibliotēku. 
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IZVĒRTĒ “NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU  

ATBALSTA PROGRAMMAS 2016” REZULTĀTUS 

10. februārī biedrības “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” un tās biedrorganizāci-

ju pārstāvji piedalījās Latvijas valsts 

finansētās “Nevalstisko organizāciju 

atbalsta programmas 2016” izvērtēša-

nas konferencē Kuldīgā. 

Konferencē piedalījās visu piecu (Kurzeme, 

Zemgale, Latgale, Vidzeme un Rīga) atbalsta 

programmas reģionu koordinatori, kuri pre-

zentēja atbilstošo teritoriju nevalstiskajās 

organizācijās īstenoto projektu rezultātus, kā 

arī sniedza to vērtējumu. 

Darba kārtības praktiskajā daļā norisinājās 

darbs grupās. Par konferencē dzirdēto, redzē-

to un ieguvumiem no tās, stāsta “Jēkabpils 

NVO resursu centra” organizētā brauciena 

dalībnieki.  

Darba grupā “Ideju ģenerēšana projektiem 

starpkultūru dialoga  veicināšanai. Īstenoto 

projektu piemēri” strādāja Jēkabpils poļu 

biedrības “Rodacy” valdes loceklis Rihards 

Barkovskis. No R. Barkovska sacītā var seci-

nāt, ka konference ir bijusi ne tikai biedrību 

darbības pieredzes skola, bet arī paraugs, kā 

veidot auditorijas un darba grupas vadītāja 

savstarpējo komunikāciju. “Pārsteidza un 

iedvesmoja pasniedzējas prasme atraisīt da-

lībniekus, izvērst "prāta vētru" ierobežotā 

laikā, lai rastu risinājumus tādām problēmām 

kā jauniešu iesaiste darbā sabiedrībās labā un 

izpratne par katra pilsoņa nepieciešamību 

piedalīties velēšanās,” saka “Rodacy” valdes 

loceklis.  

Konferences vērtību, atzīstot to kā virzītājspē-

ku turpmākām aktivitātēm, uzsver vairāki 

vairāku biedrību pārstāvji.  “Kuldīgā guvu 

pozitīvu lādiņu nākotnes darbu veikšanai un 

saskatīju iespēju startēt projektā lokālpatrio-

tisma veicināšanai. Tīri tehniski uzzināju, kur 

saņemt atļauju lietot Latvijas simtgades logo. 

Priecājos, ka Latvijā ir tik augstu pacelta bied-

rību darbības latiņa, īpaši Kuldīgā un Tuku-

mā,” bilst biedrības “Vides un tūrisma attīstī-

bas klubs “Sēlija”” valdes locekle Rasma Draš-

ka. Līdzīgu viedokli pauž biedrības “Holista” 

valdes locekle Ligita Upīte: “Iedvesmoja reģio-

nu prezentācijas, kurās īsi un konkrēti bija 

parādīti guvumi. Noderīgi, ka tika sniegts 

vērtējums ar piebildēm par to, kāpēc atseviš-

ķas iniciatīvas neieguva finansējumu, kā arī, 

kādai jābūt pievienotajai vērtībai nākotnē. 

Grupu darbā bija atklāsme, ka arī nelielu pa-

gasta centru veidotie projekti ir iedvesmas 

vērti - cilvēku grupa, kuru vieno konkrēts 

mērķis ar konkrētiem kopā darītiem darbiem, 

var sasniegt ļoti daudz!” L. Upīte  piebilst, ka 

apbrīnojama ir biedrību un pašvaldību sadar-

bības pieredze, kā tas, piemēram, ir Tukumā. 

Jaunjelgavas kultūras veicināšanas biedrības 

pārstāve Dace Kuršinska kā pozitīvo guvumu 

uzskaita gan prezentācijas un informāciju par 

citos novados notiekošo, gan  Kultūras minis-

trijas pārstāves stāstīto saistībā ar aktualitā-

tēm, tuvojoties Latvijas 100-gadei. Bet būtis-

kākais esot tas, ka saņemta atbilde uz praktis-

kas dabas jautājumu. ”Ieguvu apstiprinājumu, 

ka Jaunjelgavas projekts var turpināties 2. 

kārtā - jo nevar jau tagad, kad "pilsoniskā 

sabiedrība" mazpilsētā un novados ir iekusti-

nāta, pateikt, ka viss - projekts un nauda ir 

beigusies, ejiet un piedalieties kaut kur citur,” 

saka D. Kuršinska, piebilstot, ka konference 

iezīmējusies ar būšanu “ļoti labā kompānijā”. 

To, ka vienā profilā strādājošo kopīgas tikša-

nās ir darbību motivējošs aspekts jebkurā 

jomā”, apstiprina biedrības “Izglītības iniciatī-

vu centrs” programmu koordinatores Sandras 

Kraukles teiktais par ieguvumiem konferencē: 

“Pirmkārt, tā ir atkalredzēšanās ar citu NVO 

aktīvistiem, komunikācija un domu apmaiņa 

klātienē, bez tam gūts ieskats Kuldīgas un 

novadu NVO projektu īstenošanas veiksmīga-

jā praksē, labas idejas projektu galaprodukta 

prezentēšanai, kā arī saņemti ieteikumi pro-

jektiem Latvijas valsts simtgades zīmē.” 

Sagaidāms, ka martā startēs 2017. gada neval-

stisko organizāciju atbalsta programma. Seko-

jiet informācijai www.jekabpilsnvo.lv vai 

www.zemgalei.lv. 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” NVO 

atbalsta programmā darbojas kā partneris 

Zemgales reģionālam koordinatoram – biedrī-

bai “Zemgales NVO centrs”. 

NVO ATVĒRTA ZIEMEĻVALSTU GRANTU PROGRAMMA 

Līdz 2017. gada 15. martam nevalstiskās organizācijas 

no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas var pieteikties Ziemeļu 

valstu Ministru padomes Grantu programmai. 

NVO programmu finansē Ziemeļvalstis, lai atbalstītu spēcīgas un 

dinamiskas pilsoniskās sabiedrības Baltijas jūras reģionā un palī-

dzētu paplašināt NVO kapacitāti Baltijas valstīs, daloties pieredzē 

un zināšanās ar Ziemeļvalstu partneriem. 

Pieteikšanās tiešsaistē, portālā www.ncmgrants.org. Kontaktper-

sona Daina Mežecka, +371 29394399, daina@norden.lv 
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E-avīzes redakcija: 

Redaktore Sandra Mikanovska, vidusdaugavas.nvo.avize@gmail.com, t: 28878081 
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4. FEBRUĀRĪ PASAULĒ ATZĪMĒ STARPTAUTISKO PRETVĒŽA DIENU 

“Dzīvības koks” aicina 

iesaistīties onkoloģisko 

pacientu psihosociālās 

rehabilitācijas pro-

grammas "Spēka avots" 

atbalsta grupās 

Atbalsta grupu norisi nodrošina 

onkoloģisko pacientu atbalsta 

biedrība “Dzīvības koks”, par dalību tajās nav 

jāmaksā. 

Ja vēlies ar kādu parunāt, dalīties pieredzē, 

uzzināt, kā citi sadzīvo ar apziņu, ka pārvarēts 

vēzis, pievienojies!  

2017. gada pirmajā pusē atbalsta grupas nori-

sināsies katru otro ceturtdienu. 

Datumi atbalsta grupām 2017. 

gada pirmajā pusē: 2. februāris, 16. 

februāris, 2. marts, 16. marts, 30. 

marts, 13. aprīlis, 27. aprīlis, 11. 

maijs, 25. maijs. 

Atbalsta grupās tiekas cilvēki, ku-

rus skārusi diagnoze vēzis un, kuri 

vēlas rast labāku risinājumu sarež-

ģītās dzīves situācijās, gūt un sniegt atbalstu 

mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem. Tās ir gru-

pas, kurās tiek dotas iespējas ikvienam dalīb-

niekam līdzdarboties, dalīties pieredzē, izteikt 

savas izjūtas, emocijas, pārrunāt problēmas 

un grūtības, iemācīties uzklausīt citus, iemācī-

ties sadzīvot ar diagnozi vēzis, celt pašcieņu 

un pašapziņu, pilnveidoties, rast spēku un 

uzlabot savas dzīves kvalitāti. Piedaloties 

atbalsta grupā, cilvēkam ir iespēja meklēt 

atbildes uz daudziem sev neskaidriem jautāju-

miem, tomēr katrs pats ir atbildīgs par to, cik 

daudz pats vēlas dot un gūt. Atbalsta grupā 

tiekas cilvēki, kuri atrodas dažādos dzīves 

krustpunktos – kādam aktīvais ārstēšanās 

posms sen aiz muguras, cits ir procesā, bet 

kādam tas vēl ir priekšā. 

Uz atbalsta grupas nodarbību lūdzam iepriekš 

pieteikties, rakstot uz e-pastu: dzivibas-

koks@dzivibaskoks.lv vai zvanot pa tālruni: 

67625339. 

Sākums:17.30. Vieta: Melnsila iela 13-1, Rīga. 
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IESPĒJA PIEDALĪTIES PROJEKTĀ “BALTIJAS VALSTU PARTNERĪBA  

CILVĒKTIESĪBU UN PILSONISKĀS IZGLĪTĪBAS JOMĀ” 

Biedrība “Jaunatnes līderu 

koalīcija” aicina vispāriz-

glītojošo izglītības iestāžu 

pedagogus, jauniešu centru darbinie-

kus un bērnu un jauniešu sociālās ap-

rūpes iestāžu darbiniekus, kas ikdienā 

organizē izglītojošas aktivitātes jaunie-

šiem, piedalīties projektā “Baltijas val-

stu partnerība cilvēktiesību un pilsonis-

kās izglītības jomā. 

Projekts sastāv no vairākām daļām: ievadse-

minārs tematikā (13.-16.marts), pilotprojektu 

īstenošana Latvijas skolās un jauniešu centros 

(marts-maijs), labās prakses apkopošana un 

prezentēšana (jūnijs-augusts) un starptautis-

ka noslēguma konference Igaunijā (septem-

bris). 

Projekta ievadsemināri tiks 

organizēti Jūrmalā un Daugav-

pilī, latviešu un krievu valodās. 

Pilotprojektu īstenošana tiks organizēta no 

projekta dalībnieku puses izglītības iestādēs 

un jauniešu centros, kuros viņi ikdienā strādā. 

Labās prakses apkopošana, prezentēšana un 

labāko pilotprojektu izvēle tiks organizēta 

neklātienē vai klātienē Rīgā, atbilstoši projek-

ta dalībnieku lēmumam un iespējām. Pēc 

noslēguma konferences, kas plānota Tallinā, 

Igaunijā, 29.septembrī, konferences dalībnie-

ki sagatavos publikāciju un kopā ar konferen-

ces prezentācijām un projekta rezultātiem tie 

būs ērti pieejami ikvienam interesentam in-

terneta vidē izmantošanai ikdienas darbā. 

Ievadsemināru norises datums un 

laiks: 

13. martā Jūrmalā no 09:00-15:00 (latviešu 

valodā) 

14. martā Jūrmalā no 09:00-15:00 (krievu 

valodā) 

Jūrmalas mākslas skola (Strēlnieku prospekts 

28/30, Jūrmala) 

16. martā Daugavpilī no 09:00-15:00 (latviešu 

valodā) 

17. martā Daugavpilī no 09:00-15:00 (krievu 

valodā) (vieta tiks precizēta) 

Ievadsemināra programma: 

8.45-9.00 Ierašanās. Reģistrēšanās 

9.00 Ievads. Iepazīšanās 

9.30 Strīdīgās tēmas jauniešu vidū. To aktua-

litāte Latvijā un Eiropā. Pedagoga loma mācī-

šanās procesa organizēšanā un galvenās prob-

lēmsituācijas 

11.00 Neformālo sarunu pauze 

11.15 Neformālās izglītības metodes strīdīgu 

tēmu apskatei. Jauniešu izglītošanās iespējas 

ikdienā. Kompetences strīdīgu  tēmu mācīša-

nas kontekstā 

12.45 Tējas / Kafijas pauze 

13.15 Metožu pielietošana mācīšanās procesā. 

Metožu atbilstības izvērtēšana.  Metodiskā 

materiāla pedagogiem “Kā attīstīt skolēnu 

prasmes novērtēt plašsaziņas līdzekļos un 

sociālajos tīklos pieejamo informāciju” / “Kā 

mācīt strīdīgas tēmas” praktiskais pielieto-

jums 

14.45 - 15.00 Noslēgums: vienošanās par dalī-

bu projektā, apliecinājumu izsniegšana 

Dalībnieki saņems projekta materiālus un 

apliecinājumu par dalību projektā, atbilstoši 

iesaistes apjomam (ir iespēja piedalīties tikai 

ievadseminārā un uzzināt vairāk par metodis-

ko materiālu  “Kā attīstīt skolēnu prasmes 

novērtēt plašsaziņas līdzekļos un sociālajos 

tīklos pieejamo informāciju” / “Kā mācīt strī-

dīgas tēmas”). 

Dalībnieku skaits ievadsemināros ir ierobe-

žots. Priekšroka dalībai projektā tiks dota 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedago-

giem. 

Pieteikšanās: aizpildot elektronisko pieteiku-

ma anketu: http//ejuz.lv/c47 līdz 2017. gada 

3.martam. 

Jēkabpils NVO resusu centrs 
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