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Pusaudža gadi ir trauksmains laiks pat tad, ja tas 

aizrit vislabvēlīgākajā vidē. Pubertātes laikā jau-

niešiem nākas cīnīties ar veselu gūzmu vēl nebi-

jušu sajūtu un emociju.  

Pusaudžiem ik dienas ir jāiztur spriedze, ko rada 

skolotāju prasības un attiecības ar vienaudžiem. 

Turklāt jauniešus pastāvīgi ietekmē priekšstati, 

ko popularizē televīzija, kinofilmas, mūzikas 

industrija un internets. Kādā ANO ziņojumā 

pusaudža gadi bija nosaukti par ”pārmaiņu laiku, 

ko parasti raksturo stress un nemiers”. Diemžēl 

jauniešiem bieži trūkst pieredzes, lai sekmīgi 

pārvarētu stresu un spriedzi. (Salamana 

Pamācības 1:4.)  

Ja pusaudži nesaņem pienācīgu palīdzību, viņi 

ātri vien var meklēt izeju no savām grūtībām 

nepareizā virzienā. Vecāki, kas uzskata, ka šādas 

problēmas attiecas vienīgi uz jauniešiem, kas nāk 

no nabadzīgiem sabiedrības slāņiem vai pieder 

pie noteiktas tautības, bieži vien smagi kļūdās. 

Mūsdienās vienas un tās pašas problēmas skar 

jauniešus, kas nāk no visdažādākajām tautībām 

un visdažādākajiem ekonomiskajiem un sociāla-

jiem slāņiem.  

Savukārt NVO ir iespēja un vide, kur pusaudžiem 

radoši darboties, izglītoties, mācīties saskarsmi 

un līderismu. Jo vairāk NVO pievērsīsies pusau-

džiem un viņu vajadzībām, jo lielākas ieguvējas 

būs ģimenes un sabiedrība. 

Žanna Ivanova, 

Biedrības "Jauniešu klubs "JK nams"" vadītāja 
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Biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” četri darbinieki ir iekļauti to 

respondentu skaitā, kuri  viedoklis 

veidos rezultātu Eiropas Parlamenta 

Informācijas biroja (EPIB) veikta-

jam Eiropas “Vēlētāju gaidu” pētīju-

mam par notiekošo reģionos, ņemot 

vērā notiekošo Eiropā pēdējā laikā 

(Brexit, bēgļu plūsma u.c.). 

Ar mērķi veikt aptauju pētījuma datu iegu-

vei maijā Jēkabpils NVO resursu centru 

apmeklēja Eiropas “Vēlētāju gaidu” pētīju-

ma veicējs Rihards Boreiko.   Pētījums 

šogad skāra jautājumus par drošību, bez-

darbu, veselīgu dzīvesveidu, kuģniecības 

un aviācijas nozaru jaunajām tendencēm, 

infrastruktūras objektiem, bēgļiem un 

citus. 

Kā informēja R. Boreiko, pētījums tiks 

apkopots un būs pieejams interesentiem šī 

gada rudenī. Pētījuma rezultāti tiks ie-

sniegti Eiropas Parlamenta deputātiem, 

kuriem par Latvijas iedzīvotāju noskaņoju-

mu un viedokļiem ciparu un diagrammu 

veidā paudīs kopumā 250 respondentu 

atbildes. 

PĒTĪJUMĀ IEKĻAUJ  

NEVALSTISKĀ SEKTORA  

PĀRSTĀVJU VIEDOKĻUS 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 
Projekts “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana  

Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās”. 

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

Biedrība Jēkabpils NVO 

resursu centrs 

“Vidusdaugavas NVO e-avīze” ir  sagatavota ar Sabiedrības 

integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 

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

biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”. 

Biedrība “Jēkabpils NVO re-
sursu centrs” projekta “Pil-
soniskas sabiedrības stipri-
nāšana Vidusdaugavas reģi-
ona nevalstiskajās organizā-
cijās” ietvaros savām biedr-
organizācijām piedāvā iz-
mantot: 

1)konsultācijas biedrību darbību 
jautājumos, kā arī vispārējus ieteikumus grāmat-
vedības kārtošanā (izņemot detalizētu KATRAS 
biedrības grāmatvedības vešanu); 

2)tehniskus resursus:  

 printēšanu (biedrībai līdz 50 lapām mēnesī); 

 laminēšanu (biedrībai līdz 20 lapām mēnesī); 

 biroja tālruņa izmantošanu (darba dienās no 
plkst.8.30 līdz 18.00 Brīvības ielā 45, 2.stāvā); 

 piekļuvi interneta tīklam (Wi
-fi bezmaksas); 

 dokumentu iesiešanu (biedrī-
bai 2 dokumentus mēnesī);  

 sanāksmju telpu Brīvības 45, 
3.stāvā (nepieciešamības gadīju-
mā ar   datortehnikas izmantoša-
nu - vienlaicīgi 1 stacionāru un 1 

portatīvu datoru);  

 projektora izmantošanu (BEZ maksas, parak-
stot vienošanos par saudzīgu attieksmi). 

Ja ir ieteikumi par to, kādi vēl resursi būtu nepie-
ciešami mūsu biedrībām, “Jēkabpils NVO resursu 
centrs” aicina ziņot, rakstot uz nvoresur-
si@inbox.lv vai zvanot uz tālr. nr.: 65220097 . 

PROJEKTA IETVAROS BIEDRORGANIZĀCIJĀM 

PIEDĀVĀ KONSULTĀCIJAS UN  

TEHNISKO RESURSU IZMANTOŠANU 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
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Biedrība „Jēkabpils NVO resursu 

centrs“ sadarbības līguma ar Jaunatnes 

Starptautisko programmu Aģentūru 

(JSPA) ietvaros 12. maijā organizēja 

pasākumu jauniešiem visas dienas ga-

rumā, kurā informēja par programmu 

“Erasmus+”, Eiropas informācijas tīklu 

jauniešiem “EURODESK”  un Eiropas 

Jaunatnes portālu. Savukārt paši dalīb-

nieki iepazinās ar Eiropas brīvprātīga-

jiem, kuri strādā Jēkabpilī un Rēzeknē; 

darbojās komandās, ģenerējot projektu 

idejas, kā arī tās prezentējot eksper-

tiem un citiem klātesošajiem.  

Diena nosacīti bija sadalīta vairākās daļās un 

sākās ar “Jēkabpils NVO resursu centrs” val-

des priekšsēdētājas Agitas Pleiko uzrunu, 

kurā ar jautājumu “Vai ir zināms, kas ir EU-

RODESK? “ biedrības vadītāja dienas darbā 

tūlīt iesaistīja arī klātesošos jauniešus. Tā-

lākajā informatīvās daļas gaitā par iespējām, 

ko sniedz “Jēkabpils NVO resursu centrs kā 

EURODESK reģionālais koordinators infor-

mēja biedrības Eiropas brīvprātīgā darba 

koordinatore Lāsma Zēberga, savukārt par to, 

kādā veidā iesaistīties un, ko dod darbība 

Eiropas solidaritātes korpusā, pastāstīja  bied-

rības projektu asistente  Ieva Kasparoviča  

Par savām aktivitātēm, darbojoties Jēkabpils 

NVO resursu centrā, nodemonstrējot paša 

vadītajā jauniešu “MEDIA CLUB” (Mediju 

klubs) uzņemto filmu par Helovīna tēmu ar 

humoristiskiem padomiem, piemēram, ko 

darīt, ja tevi medī dēmons, stāstīja Jevģēnijs 

Udovičenko– jēkabpiliešiem jau pazīstamais 

EBD jaunietis no Ukrainas. Ar saviem iespai-

diem brīvprātīgajā darbā Latvijā dalījās viesi 

no Rēzeknes – EBD jaunieši:  Anna Naumču-

ka (Anna Naumchuk no Ukrainas) , Natālija 

Vitmane (Natalie Wittmann no Vācijas) un 

Īzaks Kabecinhas (Isaque Cabecinhas no Por-

tugāles).  

Jāpiebilst, ka pasākums jauniešiem norisinā-

jās Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā, un tā 

metodiķe, arī speciāliste darbā ar jauniešiem 

Elīna Puķe, pildot nama saimnieces pienāku-

mus, klātesošos, vairāk nekā četrus desmitus 

jauniešu, iekustināja gan iepazīšanās spēlē, 

gan, izmantojot puzles, sadalīja komandās 

tālākam darbam. Pozīcijās “Kultūra”, “Ekolo-

ģija”, “Izglītība” un “Vadība”  katrai no ko-

mandām bija jāizdomā savs nosaukums, jāiz-

klāsta prezentējamā projekta ideja, jāaprak-

sta, kādas problēmas tas risinās, un, kāds būs 

rezultāts, kā arī tas, kādam jābūt perfektam 

brīvprātīgajam. Pēc minētā uzdevuma veikša-

nas jaunieši  devās pusdienās, kas atkal bija 

sava veida uzde-

vums – katrai ko-

mandai pusdieno-

šanas vieta – kāda 

no Jēkabpils kafej-

nīcām, bija vis-

pirms pēc īpaši 

sagatavotas kartes 

jāatrod. Turklāt, 

pēc pusdienu mal-

tītes, pa ceļam uz 

projektu prezentā-

cijas vietu – Jēkab-

pils NVO resursu centra biroju, jāpaspēj nofo-

tografēt vai nofilmēt materiālu sava projekta 

prezentācijai.  

Kad visu komandu pārstāvji veiksmīgi sasnie-

dza dienu noslēdzošās aktivitātes vietu, ne 

mazāk nopietna izvērtās projektu priekšā stā-

dīšana, jo, kā uzsvēra A. Pleiko – biedrībās 

bieži vien projektus jauniešiem raksta pieau-

gušie, tāpēc būtiski ņemt vērā idejas, kas ta-

pušas jauniešu vidū - tā ir iespēja tikt pasar-

gātiem no nepareizībām.  

Prezentējamo projektu īstenošanas laiks tika 

paredzēts divu mēnešu garumā. Komanda 

“Varavīksne” prezentēja iniciatīvu “Varavīk-

snes garša”, kuras būtība ir dažādu nacionālo 

ēdienu gatavošanas darbnīcas ar mērķi iepazīt 

pēc iespējas vairāk par dažādu valstu naciona-

litāšu tradīcijām un svētkiem, kuras atspogu-

ļojas arī ēdienos.  Darbnīcas vadītu gan uzņē-

mējas valsts , gan sabraukušie citu Eiropas 

valstu brīvprātīgie.  

“7 lietus sargi” priekšā stādīja ar savu nosau-

kumu saistītu iniciatīvu “Uz mežu!”, kura 

ietvēra orientēšanās takas iekārtošanu un 

dažādas sagatavošanās apmācības pirms do-

šanās brīvā dabā – pirmās palīdzības sniegša-

nu, nepieciešamākā aprīkojuma komplektāci-

ju, orientēšanos pēc dabā atrodamajiem 

orientieriem u.c. Jauniešu grupa, kura apvie-

nojās zem nosaukuma “Kultūras orķestris” 

tieši tāpat nosauca arī savu projektu. Šī ko-

manda aprakstot savu ideālo brīvprātīgo, 

uzstādīja specifiskas prasības – viņam būtu 

jāprot  spēlēt kāds mūzikas instruments, vē-

lams – savas tautas nacionālais mūzikas ins-

truments, kuru, dodoties Eiropas brīvprātīga-

jā darbā būtu jāņem līdzi. Šādu brīvprātīgo 

apvienošanās veidotu “Kultūras orķestri” ar 

mērķi apgūt un prast atskaņot dažādu tautu 

gan nacionālo, gan mūsdienu populāro mūzi-

ku. Izrādījās, ka komandā “Kultūras orķestris” 

satrāpījušies jaunieši, kuri spēlē kādu no mū-

zikas instrumentiem un arī realitātē labprāt 

muzicētu līdzīgā orķestrī. 

Likumsakarīgi, ka arī komanda “Pienenes” 

veidoja savas dzīves pieredzes, interešu un 

prasmju virzītu iniciatīvu. Tās nosaukums 

“Dzīvnieku glābšana” un mērķi – sabiedrības 

izglītošana un informēšana; - likumdevēju 

institūciju ietekmēšana, nosakot stingrākus 

sodus par nežēlīgu attieksmi pret dzīvnie-

kiem, - sadarbība ar speciālistiem. Lai rekla-

mētu savu projektu, komandas pārstāves – 

attēlā no kreisās Jelizaveta Kozlova (adoptētā 

četrkājainā drauga saimniece), Viktorija Tju-

kova (aizmugurē), Natālija Vitmane un foto 

autore Alise Bērziņa nepaslinkoja un pabija 

Jelizavetas mājās. Interesanti, ka klātesoša-

jiem jauniešiem no dzīvnieku patversmēm 

adoptēti vai bez saimnieka klaiņojoši un pie-

ņemti četrkājaiņi, par mājas mīluļiem kļuvuši 

ne vienam vien. Tātad arī šī joma ir jauniešu 

interešu lokā. 

Pasākuma noslēgumā  projektu autori saņēma 

biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

sarūpētas piemiņas balvas.  

Jāpiebilst, ka par to, ko var sameklēt portālā 

https://eurodesk.eu/, kā arī to, ka  tuvākais 

Eiropas brīvprātīgā darba koordinators ir 

biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”, 

uzzināja jaunieši no Pļaviņām, Jēkabpils pa-

matskolas, Jēkabpils 2.un 3. vidusskolām un 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas. Pasākumu ap-

meklēja arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Jaunatnes lietu speciāliste Ieva Gādmane un 

Pļaviņu novada Jaunatnes lietu speciāliste 

Ināra Upeniece. 

INFORMĒ PAR ERASMUS+, EURODESK UN  

EIROPAS BRĪVPPRĀTĪGO DARBU 

Jevgēnija Udovičenko sagatavotais sižets 

par EURODESK pasākumu Jēkabpilī 

https://eurodesk.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=XUFoyIP1hXw


Ligita Upīte,  

NVO projekta koordinators 

Nodarbinātības valsts aģentūra 

27.04.2017. rīkoja semināru "Brīvprā-

tīgā darba informācijas sistēma 

www.brivpratigie.lv” Tajā piedalījās 

arī koordinatori no biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” Ligita 

Upīte un Margarita Jegorova. Semi-

nāru vadīja Ints Teterovskis - projek-

ta vadītājs un Jurita Mikoviča - pro-

jekta koordinatore. 

Darba kārtībā tika skatīti sekojoši jautāju-

mi:  

 mājas lapas administrēšanas process,  

 veiktie un nepieciešamie uzlabojumi;  

 sadarbība ar darba organizatoriem un 

brīvprātīgā darba veicējiem, izmantojot 

mājaslapu www.brivpratīgie.lv - prakse 

reģionos;  

 brīvprātīgā darba veicēja novērtējuma 

(punktu) sistēma, sertifikāts;  

 godināšanas ceremonija ''Gada brīvprātī-

gais 2017''- reģionu iesaiste;  

 diskusijas par brīvprātīgā darba aktuali-

tātēm reģionos, ieteikumi.  

Piedalījās brīvprātīgā darba koordinatori no 

Jelgavas, Daugavpils un Gulbenes. 

Jelgavas koordinatoram ir fantastiska sadar-

bība ar Jauniešu domi, kur ir tikšanās ar 

jauniešiem katru nedēļu. Viņu pasākumi ir 

spilgti atainoti un apmeklēti. Jelgavā ir vis-

lielākā brīvprātīgo iesaistīšanās !  

Daugavpilij, kā lielai pilsētai, ir milzīgs po-

tenciāls brīvprātīgo darbam, un brīvprātīgo, 

kas piesakās uz dažādiem pasākumiem, ir 

ļoti daudz. Pasākumu organizatori ir piefik-

sējuši šo iespēju, un paši virza dažādas misi-

jas, lai jaunieši tvertu jaunas prasmes un 

zināšanas, palīdzētu un gūtu profesionālu 

pieredzi vairākās profesijās un dažādos prak-

tiskos darbos. 

Jēkabpils ir sakustinājusi šo portāla 

www.brivpratigie.lv  redzamību. Darbu daudz, 

lai aktivitātes būtu izcilas. 

Brīvprātīgais Tu vari būt 

katru dienu,  

jo ir ko Darīt! 

APMEKLĒ SEMINĀRU "BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA  

INFORMĀCIJAS SISTĒMA WWW.BRIVPRATIGIE.LV" 
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Daiga Zaķe,  

MK un NVO Memoranda padomes pārstāve 

 

Aktuālā informācija  

saistībā ar EEZ/NOR  

finanšu instrumenta  

plānošanu 

Finanšu ministrija (FM) jau apmēram gadu 

cenšas saskaņot ar donoriem finansējuma 

programmu un tās finansiālo apjomu. Diem-

žēl līdz pat šim laikam vienošanās vēl nav 

panākta, un FM atzīst, ka gada laika pārrunu 

progress ir ļoti niecīgs, jo tās ir “smagas”. 

Donori nepiekrīt nekādām piedāvātās pro-

grammas izmaiņām, bet Latvijas politiskais 

uzstādījums ir panākt izmaiņas atbilstoši 

valsts aktuālākajām vajadzībām (salīdzinā-

jumam – Rumānijā sarunas notika tikai divus 

mēnešus, jo valsts uzreiz piekrita visām dono-

ru prasībām). Plānotais Latvijas un donoru 

memoranda parakstīšanas laiks ir šī gada 

vasara. 

Labā ziņa NVO - šobrīd programmā NVO 

fondam plānoti 11 miljoni! Bet vēl ir iespēja-

mas izmaiņas.  

Jaunums – NVO fonda programmu neadmi-

nistrēs Sabiedrības integrācijas fonds, kā tas 

bija iepriekšējā periodā, bet gan atklātā kon-

kursā atlasīts konsorcijs.  

Prognozējamais NVO fonda projektu konkur-

sa izsludināšanas laiks – 2018. gada otrā puse. 

Projektus varēs īstenot līdz 2024. gadam. 

Savukārt reģionu attīstībai šajā programmā 

šobrīd plānoti 7 miljoni. Galvenais mērķis – 

attīstīt uzņēmējdarbības centru darbību. 

Vēl programmā ir šādas sadaļas: izglītība, 

vide, iekšlietas un labošanas dienestu attīstī-

šana. 

 

Valsts pārvaldes  

pakalpojumu audits 

NVO tiek aicinātas izvērtēt valsts pārvaldes 

(VP) pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Ik-

viens var aizpildīt anketu un norādīt problē-

mas, ar kurām saskārās, piesakot un/vai saņe-

mot kādu VP  pakalpojumu.  

Audita rezultātā sagaidāms, ka tiks vienkār-

šots VP pakalpojumu sniegšanas process, 

meklēti veidi, kā samazināt birokrātiju  

(piem., atceļot liekas prasības), uzlabot pakal-

pojumu kvalitāti un pieejamību.  

Aptauju iespējams aizpildīt internetā: http://

www.visidati.lv/aptauja/1286933166/ 

Pakalpojumu katalogs ir pieejams valsts pār-

valdes pakalpojumu portālā Latvija.lv.  

 

Par pašvaldību izpratnes 

veicināšanu saistībā ar 

NVO lomu vietējās  

teritorijas attīstībā 

Balstoties uz D.Zaķes iniciatīvu, Ministru 

Kabineta un NVO Memoranda padomes šī 

gada darba plānā iekļauts jautājums par šo 

tēmu. Pirmās publiskās diskusijas par šo no-

tiks Kandavā 16. jūnijā pasākuma Latvijas 

Lauku kopienu parlaments "Visai Latvijai 

jādzīvo!" laikā.  

Foruma laikā tieši par šo tematu diskutēt 

paredzēts divās darba grupās:  

1) ministriju un pašvaldību deleģējumi NVO 

MK noteikumos un praksē; 

2) sabiedrības iesaiste un caurspīdīgums 

pašvaldību darbā MK noteikumos un 

praksē.  

Abu darba grupu rezultāti tiks iekļauti parla-

menta rezolūcijā un nodoti Memoranda pado-

mes tālākajam darbam.  

Informācija par pasākumu šeit: http://

www.laukuforums.lv/  

MAIJA AKTUALITĀTES MEMORANDA PADOMĒ 

http://www.brivpratigie.lv
http://www.visidati.lv/aptauja/1286933166/
http://www.visidati.lv/aptauja/1286933166/
Latvija.lv
http://www.laukuforums.lv/
http://www.laukuforums.lv/
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ĢIMENES ATBALSTA CENTRA KLIENTI  

GALDA TENISU SPĒLĒS ARĪ BRĪVĀ DABĀ 

Ar improvizētu galda tenisa spēli ir 

oficiāli atklāts brīvdabas galda tenisa 

laukums pie Jēkabpils Sociālā dienesta 

Ģimenes atbalsta centra Rīgas ielā 237. 

Brīvdabas tenisa galda uzstādīšana sportis-

kām aktivitātēm Ģimenes atbalsta centra 

klientiem, kā arī apkārtējo māju jauniešiem, 

bērniem un pusaudžiem ir īstenota ar SIA 

“OLYMPIC CASINO LATVIA” (OCL) atbalstu.  

Projekta “Spēlējam galda tenisu ārā!” inicia-

tors ir biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs”, kurš OCL projektu konkursam uzstā-

dītajam mērķim – atbalstīt vietējo kopienu, 

iekļaujot apkārtējās vides labiekārtošanu, 

veselīga dzīvesveida sekmēšanu un atkarību 

profilaksi – visatbilstošāko saskatīja objektā, 

kas vienlaikus gan sakārtotu daļu teritorijas 

pie Ģimenes atbalsta centra, gan dotu  iespēju 

fiziskām aktivitātēm. Brīvdabas tenisa galds ir 

gatavots no mitruma un temperatūras izmai-

ņām nepakļāvīgiem materiāliem, atrašanās 

vietā tas ir iemontēts ar aprēķinu izturēt Lat-

vijas klimatiskajos apstākļos maksimāli iespē-

jamo vēja ātrumu.  

Jēkabpils Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta 

centra vadītāja Laimdota Kancāne brīvdabas 

tenisa galda sezonu atklājot uzsvēra, ka ar 

katru gadu Ģimenes atbalsta centra  apkārtne 

tiek vairāk sakārtota gan to apzaļumojot, gan 

uzstādot aprīkojumu sportiskām aktivitātēm 

– un tas notiek pateicoties kopīgiem 

“Jēkabpils NVO resursu centra”, pašvaldības 

un Sociālā dienesta spēkiem. Arī biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekš-

sēdētāja Agita Pleiko pauda līdzīgu viedokli, 

piebilstot, ka šāda daudzpusēja sadarbība, 

domājams, turpināsies. 

Jāpiemin, ka   projektu pieteikšanu OCL izslu-

dināja 2016.gada vasaras sākumā, bet pabeigt 

iecerēto tenisa galda uzstādīšanas laukumu 

kavēja pērnā gada rudens laika apstākļi. OCL 

finansējums tenisa galdam kopā ar transporta 

izdevumiem ir vairāk nekā 2000,-  EUR, savu-

kārt Jēkabpils pašvaldības līdzfinansējums 

bija 10% no kopējās summas, kam vēl jāpies-

kaita ieguldījums = darbs +  materiāli tenisa 

galda uzstādīšanai. 

AICINA ZEMGALES NVO FORUMS 

Teika vēsta, ka 

reizi piecos gados 

visi aktīvie zemga-

ļi sanāk kopā 

Zemgales NVO 

Forumā. Esam 

patiesi gandarīti 

ielūgt Jūs uz gada 

lielāko DARĪTĀJU NOTIKUMU ZEM-

GALĒ. 2017.gada 15.-16.jūnijā, Kokne-

ses novadā „Rančo Randevu” notiks 

Zemgales NVO Forums, kurā aicinām 

pieteikties visus tos cilvēkus, kuri vēlas 

redzēt aktīvu un spēcīgu Zemgales pil-

sonisko sabiedrību. Gaidīsim arī drau-

gus un atbalstītājus no citiem nova-

diem! 

Mums būtiski ir runāt par mērķiem un piere-

dzi, par sadzīvi un padarīto, par labo un par 

kļūdām. To darīsim kopā ar saviem sadarbī-

bas partneriem no citiem reģioniem – Rīgas 

reģiona, Kurzemes reģiona, Vidzemes reģiona, 

Latgales reģiona. 

Mums būtiski būs izcelt to, cik nozīmīgs ir 

cilvēks ikvienā lietā, kas notiek mūsu reģionā 

– Zemgalē, cik nozīmīgs ir Tavas organizācijas 

spoguļattēls katrā kopienā mūsu reģionā. 

Mums nozīmīgi būs izcelt to, ka bez līdzdalī-

bas nav īstenības mūsu reģiona attīstībai un 

ne mazāk nozīmīgi atraisīt radošumu katrā no 

mums. To mēs darīsim kopā ar Latvijā un 

pasaulē atzītiem zinošiem cilvēkiem. 

Mūsu pienākums ir pozitīvi Jūs uzlādēt jau-

nam darba cēlienam un uzlādēties pašiem. 

Nav svarīgi, kādu organizāciju Tu pārstāvi, 

svarīgi ir būt kopā un spēcināties, dalīties ar 

savu pieredzi, iepazīties un plānot Zemgales 

attīstību. Tas ir tas, ko mēs darīsim! 

Forumam pieteikties aicināti 1-2 personas no 

organizācijas. Pieteikumus dalībai, lūdzam 

aizpildīt šeit. Pieteikšanās ilgst līdz 10. jūni-

jam. Pēc reģistrācijas saņemsiet apstiprināju-

mu dalībai pasākumā. Dalība forumā ir bez-

maksas, bet vietu skaits – ierobežots. PRO-

GRAMMA 

Spītējot vējam, brīvdabas tenisa galdu iemēģina Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputāts 

Andris Rutko un Ģimenes atbalsta centra saimniecības vadītājs Mečislavs Jahundovičs 

DARĪTĀJU NOTIKUMS – ZEMGALEI 

Zemgales NVO Forums 

15. – 16.06.2017. 

„Rančo Randevu”, Kokneses novads, 

Kokneses pagasts, Riekstukalni 1, Latvija 

https://docs.google.com/a/zemgalei.lv/forms/d/e/1FAIpQLScnE9AsFSJcwFvR2gVEekOfLHX7ht2Z94a2J5aAVq5RRTMVrg/viewform
http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2017/05/PROGRAMMA_zemgales_NVO_FORUMS.pdf
http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2017/05/PROGRAMMA_zemgales_NVO_FORUMS.pdf


POPULARIZĒ AUDŽUĢIMEŅU KUSTĪBU 
20. maijā Jēkabpils Tautas namā nori-

sinājās Biedrības Kristīgai paaudžu ko-

pībai “Tilts”” un nodibinājuma “Sociālo 

pakalpojumu aģentūra” kopīgi rīkotā 

konference – akcija “Palīdzi bērnam 

izaugt ģimenē”. Pasākuma mērķis bija 

popularizēt un nostiprināt aizbildņu un 

audžuģimeņu kustību, tādējādi veicinot 

deinstitucionalizācijas procesu Latvijā, 

kā arī sniedzot atbalstu aizbildņiem, 

audžuvecākiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem.  

Konferences – akcijas programma bija ārkār-

tīgi piesātināta. Tā sākās ar dievkalpojumu 

Jēkabpils Sv. Miķeļa Ev. lut. Baznīcā un ar 

virkni aktivitāšu turpinājās Jēkabpils Tautas 

namā un laukumā pie tā. Konferences – akci-

jas dalībnieki pie norises nama varēja iepazī-

ties ar audžuģimeņu veidotu fotoizstādi 

“Piepildi pasauli” (foto autores: Ieva Rožlapa, 

Marija Pupiņa, Ieva Biteniece, Daiga Zarkevi-

ča, Anna Līga Zarkeviča un Vita Sarkane. 

Jāteic, ka fotoizstādi atkārtoti paredzēts eks-

ponēt Jēkabpils pilsētas svētkos jūlijā) un tūlīt 

doties uz Dzidras Smiltēnas dokumentālās 

filmas „No ligzdas izmestie” par bez ģimenes 

palikušajiem bērniem izrādi Kinomītnē.  

Konferenci atklāja “Biedrības Kristīgai paau-

džu kopībai “Tilts”” valdes vadītāja Inita Zar-

keviča, klātesošos uzrunāja arī Latvijas profe-

sionālo audžuģimeņu biedrības “Terēze” vadī-

tāja Ārija Martukāne, kura aicināja izbaudīt 

atkalsatikšanās prieku – to viņa pati saņemot 

ikreiz, kad viesojas Jēkabpils pusē. Konferen-

ces atklāšanas daļa noslēdzās ar fotoizstādes 

dalībnieku sumināšanu, pēc kuras sekoja 

Audžuģimeņu koncerts ar Puru (Viesīte), Pru-

saku (Aglona) un Seržānu (Bauska) ģimeņu 

uzstāšanos. Koncertu kuplināja biedrības 

“Sporta deju klubs “Alianse” dejotāji Kristīne 

Krastiņa un Dmitrijs Naumovs.  

[Ieskatam koncertā: uzstājas Prusaku ģime-

nes jaunā paaudze(Aglona); Seržānu audžu-

ģimenes (Bauska) priekšnesuma noslēgums 

aizkustināja līdz asarām; Audžuģimeņu kon-

certu kuplināja biedrības “Sporta deju klubs 

“Alianse” dejotāji Kristīne Krastiņa un 

Dmitrijs Naumovs]. 

Konferences otrajā daļā jaunieši un bērni 

varēja noskatīties kinofilmas: dokumentālo 

filmu “Inteliģentie huligāni” – par “GHETTO 

games” un animācijas filmas, bet pieaugušie – 

piedalīties izvēlētajā aktivitātē – meistarklasē 

demonstrējumā “Darbs reflektējošā komandā 

ar ģimeņu emocijām”, kuru vadīja ģimenes 

sistēmiskā terapeite Gunta Jakovela vai pa-

neļdiskusijā “Kā attīstīt audžuģimeņu sadarbī-

bu ar bāriņtiesu, sociālo dienestu un citām 

institūcijām?” (vadītāji: nodibinājuma 

”Sociālo pakalpojumu aģentūra” Gimeņu 

atbalsta centra koordinatore Gundega Škutā-

ne un Jēkabpils cietuma kapelāns, eksistenci-

ālais psihoterapeits un mūziķis Mareks Sar-

novskis). Kā pastāstīja meistarklases dalībnie-

ce I. Zarkeviča – tās laikā bija iespēja gan 

vērot demonstrāciju, gan izmēģināt praktisku 

darbības veidu, kā sniegt efektīvāku palīdzību 

emocionāli saspringtā situācijā. Savukārt 

paneļdiskusijā, sākumā anonīmu viedokļu 

paudēju lomās izklāstot dažādu personāžu 

domas par audžuģimenēm, vēlāk – pārrunājot 

jau atšifrētu viedokļu paudēju teikto, tika 

veidots makets ar ieteikumiem, kādā veidā 

uzlabot gan audžuģimeņu sociālo, gan finansi-

ālo situāciju, gan pieejamību speciālistiem 

(mediķi, psihologi u.c), gan sadarbību ar 

valsts un pašvaldību iestādēm (bāriņtiesa, 

sociālais dienests, policija, izglītības iestādes). 

Galīgs apkopojums taps Sociālo pakalpojumu 

aģentūrā, Rīgā.  

Jāpiebilst, ka šī bija jau 5-tā “Biedrības Kristī-

gai paaudžu kopībai “Tilts”” tradicionāli maijā 

rīkotā konference. Šogad faktiski tā sākās jau 

aprīlī ar akciju, kuras laikā Jēkabpils pilsētas 

bibliotēkās iedzīvotāji tika aicināti ziedot 

grāmatas audžuģimenēm. Konferences dienā 

gan bērni, gan audžuvecāki no ziedotajām 

grāmatām varēja izvēlēties sev tīkamākās. 

Konferencē īpaši bija padomāts par jaunāka-

jiem dalībniekiem – laika pavadīšanas piedā-

vājuma klāstā bija gan zēnus, gan meitenes 

interesējošas aktivitātes - pie Zemessardzes 

56. kājnieku bataljona informatīvā auto varēja 

ne tikai apskatīt, bet paturēt rokās īstu auto-

mātu, bet Jēkabpils jaunieši bērniem bija 

sagādājuši spēles brīvā dabā un iespēju paga-

tavot sev suvenīru no papīra vai pērlītēm. 

Konference noslēdzās ar Lielā Kliņģera baudī-

šanu, par ko noteikti lielākais prieks jaunāka-

jiem dalībniekiem.  

Biedrība Kristīgai paaudžu kopībai “Tilts” 

aicina pieteikties ģimenes, kuras ir ieinteresē-

jusi iespēja kļūt par audžuģimeni vai arī vien-

kārši uzzināt vairāk par audžuģimeņu kustību 

– tālr.: 27040603. 
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Fotoizstāde “Piepildi pasauli” pie Jēkabpils 

Tautas nama 

Konferenci atklāj “Biedrības Kristīgai paau-

džu kopībai “Tilts”” valdes vadītāja Inita 

Zarkeviča 

Fotoizstādes dalībnieku sumināšana 

Puru ģimene no Viesītes koncertā un pēc tā 

Foto no meistarklases “Darbs reflektējošā 

komandā ar ģimeņu emocijām”; 

https://youtu.be/vNA4_VzziM0
https://youtu.be/vNA4_VzziM0
https://youtu.be/Ek7cJCe4--E
https://youtu.be/Ek7cJCe4--E
https://youtu.be/zfOzSTTt-5w
https://youtu.be/zfOzSTTt-5w
https://youtu.be/zfOzSTTt-5w
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ĢIMENES SVĒTKI NORISINĀS JAU 10–to GADU 

20. maijā notika tradicionālie biedrības 

“Jauniešu klubs ”JK NAMS”” rīkotie 

Ģimenes svētki. Šoreiz tie norisinājās 

īpašā gaisotnē – šis bija 10. gads, kopš 

biedrība  svētkus ir iedibinājusi. 

Kā ik gadus, arī šogad Ģimenes svētki bija 

kupli apmeklēti. Klātesošos piesaistīja gan 

muzikāli priekšnesumi, gan iespēja piedalīties 

kādā no bagātīgi piedāvātajām atrakcijām. Kā 

ierasts, biedrība bija parūpējusies, lai ģime-

nes, kuras ir piemērs sabiedrībai,  tiešām 

justos kā svētkos. Balvas dažādās nominācijās  

saņēma gan jaunās ģimenes, gan cilvēki, kam 

ģimene kā vērtība ir turēta godā gadu desmi-

tiem.  

Jāpiebilst, ka Jauniešu kluba “JK NAMS” 

organizētie Ģimenes svētki ir lielisks piemērs 

tam, kādā veidā biedrības īsteno sadarbību. 

Ģimenes svētkos ar savu atraktīvo 

“Promenādi pilsētā” piedalījās arī Jēkabpils 

bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām bied-

rība “Cerību sala”. Kā papildinājums uz skatu-

ves notiekošajiem priekšnesumiem, biedrības 

dalībnieki ar krāšņajiem, pašu darinātajiem 

20 gadsimta sākuma tērpiem piesaistīja ap-

meklētāju skatienus, liekot pievērst uzmanību 

arī “Cerību salas” informatīvajam galdam.  
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Aleksandrs Kalniņš 

Nesen īstenotie Latgales kongresa 

simtgades pasākumi Rēzeknē un 

Daugavpilī izvērtās par patiesi val-

stiski nozīmīgu notikumu. To ap-

stiprināja arī valsts augstāko amat-

personu, saeimas deputātu un mi-

nistru klātbūtne. Latgalei kā Latvi-

jas valstiskuma iegūšanas aizsācē-

jai tika parādīta pelnītā cieņa un 

atzinība.  

Uz svētkiem tika uzaicināti arī nevalstis-

kā sektora pārstāji – mazākumtautību un 

citu nevalstisko organizāciju (NVO) bied-

ri, kuru uzdevums bija parādīt Latvijas 

nacionālo daudzveidību un apstiprināt 

diasporu ieguldījumu valstij nozīmīgās 

norisēs, sekmējot neatkarību un toleran-

ci, ar kuru sabiedrība var lepoties. To 

daudzās uzrunās uzsvēra amatpersonas, 

sabiedriskie darbinieki un zinātnieki: 

valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētāja, 

Ministru prezidents un citi.  

Tautu  foruma dalībnieki (Jēkabpili Zem-

gales novada delegācijas sastāvā pārstā-

vēja Jēkabpils NVO resursu centra valdes 

priekšsēdētājas vietnieks Aleksandrs 

Kalniņš un ukraiņu kultūras biedrības “Javir” 

biedrs Aleksandrs Ļubenko), sabrauca no 

visus Latvijas novadus piedalījās vairākos 

nozīmīgos un valstiski svarīgos pasākumos: 

Rēzeknē: svētku gājienā, pieminekļa Latgales 

kongresam – 100 atklāšanā, Latgales simt-

gades kongresa plenārsēdē Latgales vēstniecī-

bā “Gors”. Daugavpilī: sarunu “Lavkā”, kur 

savstarpēji iepazinās foruma dalībnieki, Tautu 

forumā vēsturiskajā Vienības namā, Baltā 

galdauta svētkos, ozolu stādīšanas akcijā poļu 

karavīru piemiņas vietā, kur tika iestādīts 

ozols arī Jēkabpils NVO resursu centra vārdā.  

Galvenās atziņas pēc Latgales apmeklējuma, 

kas radās notikušā iespaidā, bija tas, ka ne 

vienmēr spējam novērtēt mazākumtautību 

nozīmīgumu un ieguldījumu valsts tapšanā arī 

valstiskā līmenī, tāpēc cerīgas un atzīstamas 

šķita vairākās uzrunās izskanējušās atzi-

ņas.  

Valsts prezidents Raimonds Vējonis uz-

svēra vēsturisko faktu, ka Latgales latvie-

ši apvienojās ar Vidzemes un Kurzemes 

latviešiem vienā tautā un likteņa kopībā. 

Tikai kā vienota tauta mēs spējām piepra-

sīt savu valsti. “Tikai visi kopā mēs bijām 

spēks, kas to izcīnīja" kongresā Rēzeknē 

pauda prezidents.  Savukārt, Daugavpilī 

viņš aicināja nepilsoņus aktīvāk iegūt 

Latvijas pilsonību.  

Ministru prezidents Māris Kučinskis 

solīja vairāk atbalstīt Latgali, kā arī mēģi-

nāt rast iespējas latgaliešu valodas izzuša-

nas apturēšanai un pielietojamības palie-

lināšanai.  

Bijusī prezidente, profesore Vaira Vīķe – 

Freiberga atzina, ka Latvijas sabiedrība 

pagājušās simtgades laikā ir kļuvusi 

daudzveidīgāka, taču vienmēr novērota 

tolerance pret visu tautību pārstāvjiem, 

kas pārsvarā bijuši lojāli mītnes valstij. 

Viņa pieminēja Jēkabpili, kurā tika ap-

metušies dažādu tautību un reliģiju pār-

stāvji un, piemēram, bijusi oficiāla ebreju 

apmešanās vieta, kur, atšķirībā no citām 

valstīm, nekad nesot notikuši ebreju grautiņi, 

tā saucamie “pogromi”, kas vieš cerības, ka arī 

nākotnē tautas dzīvos vienotībā un saticībā.  

Pasākumu dalībnieki pārsvarā atzīst, ka svinī-

bas bija noorganizētas vērienīgi, vēsturiski 

atbildīgi un atmiņā paliekoši, kas veiksmīgi 

ievadījuši Latvijas valsts simtgadi! 

Autora foto 

LATGALES SIMTGADES KONGRESS UN  

TAUTU FORUMS STIPRINA LATVIJAS VIENOTĪBU 

Valsts augstākie vadītāji pēc svētku Dievkalpojuma 

Rēzeknes Vissvētākās Jēzus sirds katedrālē 

VĪTOLU FONDS AICINA 11.KLAŠU SKOLĒNUS PIETEIKTIES 

RIGVIR HOLDINGA STIPENDIJU KONKURSAM 

“Rigvir” holdings sadarbībā ar 

Vītolu fondu izsludina stipen-

diju konkursu topošajiem 12. 

klašu skolēniem ar mērķi 

sniegt atbalstu centīgiem vidusskolas 

skolēniem pēdējā mācību gadā, kuri 

savu nākotni saista ar eksaktajām zi-

nātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju 

vai bioloģiju, tādējādi palīdzot sagata-

voties studiju gaitām.  

Konkursa uzvarētāji iegūs stipendiju 675 eiro 

apmērā uz visu mācību gadu, sākot ar 2017. 

gada 1. septembri. Ikmēneša 75 eiro stipendi-

jas tiks piešķirtas centīgākajiem 14 vidussko-

lēniem no Aglonas vidusskolas, Aizkraukles 

novada ģimnāzijas, Aizputes vidusskolas, 

Auces vidusskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas, 

Dobeles Valsts ģimnāzijas, 

Dricānu vidusskolas, Druvas 

vidusskolas, Ernsta Glika Alūk-

snes Valsts ģimnāzijas, Ilūkstes 

1.vidusskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas, 

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Krāslavas Valsts 

ģimnāzijas, Līvānu 1. vidusskolas, Madonas 

Valsts ģimnāzijas, Maltas vidusskolas, Jāņa 

Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes 

Valsts 1. ģimnāzijas, Rojas vidusskolas, Ru-

dzātu vidusskolas, Salacgrīvas vidusskolas, 

Skrundas vidusskolas, Talsu 2. vidusskolas, 

Tukuma Raiņa ģimnāzijas, V. Plūdoņa Kuldī-

gas ģimnāzijas, Valmieras Pārgaujas ģimnāzi-

jas. 

„Šis ir ilgtermiņa projekts, jo nabadzība lauku 

reģionos ir ļoti aktuāla problēma. Daudzi 

Latvijas jaunieši trūkuma dēļ nespēj mācīties 

un iegūt kvalitatīvu izglītību, tomēr palīdzot 

viņiem pārvarēt dzīves grūtības, ar savu darbu 

un centību jaunieši var sasniegt daudz. Arī 

mana vecāmāte Aina Muceniece, kara un 

pēckara gados mācījās un strādāja ļoti grūtos 

apstākļos, tomēr par spīti tam, vēlāk kļuva par 

ārsti un zinātnieci, kura atklāja unikālas zāles 

vēža ārstēšanai. Esmu priecīgs, ka šodien, 

pateicoties “Rigvir” holdinga panākumiem, 

varam palīdzēt talantīgiem un centīgiem sko-

lēniem, iespējams nākošajiem izciliem zināt-

niekiem,” uzsver “Rigvir” holdinga valdes 

priekšsēdētājs Jurģis Auziņš. 

“Rigvir” holdinga stipendijai iespējams 

pieteikties no š.g. 1. līdz 15. jūnijam. 

Lasīt tālāk 

http://jekabpilsnvo.lv/2017/05/vitolu-fonds-aicina-11-klasu-skolenus-pieteikties-rigvir-holdinga-stipendiju-konkursam/
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VEIDO CILVĒKUS PIESAISTOŠU VIDI 

Krustpils novada Variešu pagasta Med-

ņu biedrības “Ungurmuiža” iniciatīva 

“Pūču mājas izveide Pūču takā” ir viens 

no 2017. gada  novada NVO projektu 

konkursā 11 atbalstītajiem.  

Biedrības “Ungurmuiža” valdes priekšsēdētāja 

Aija Prokofjeva stāsta, ka Pūču mājā varēs gan 

ieiet, gan paspēlēties. Tā būšot piepacelta virs 

zemes, tāpēc uz to vedīs tiltiņš. Meistara ziņā  

ir atstāts, kādā veidā varēs atpazīt, ka tā ir 

pūču māja – vai tās būs logu ailes pūces for-

mā, vai citi vizuāli atpazīstami veidojumi. 

Pūču māja nebūs vienīgais objekts, kas  taps 

projekta gaitā – paredzēts iestādīt trīs ozolus 

un vairākus pīlādžkokus, uzstādīt trīs  latvju 

zīmes, izveidot daudzgadīgo ziedošo augu 

dobi un “Sajūtu taku”. 

“Latvju zīmes tika izveidotas pērn, kad kopā 

ar biedrībā nodarbinātajiem jauniešiem paši 

darinājām skices, meklējām materiālus un 

paši arī pagatavojām uzstādāmos objektus. 

Arī “Sajūtu takai” sagataves ir uzstādītas, un 

vienu no posmiem – ar ozolzīļu klājumu, no-

bērām jau pērnajā rudenī, vienīgi pa ziemu 

vāveres to bija izmantojušas kā savu pārtikas 

krājumu. Kopumā “Sajūtu taku” ir iecere pa-

garināt līdz pat deviņiem – desmit posmiem – 

ar smiltīm, kūdru, sūnām, baļķīšiem, atsijām, 

granti, lielākiem un mazākiem akmentiņiem, 

dažādu skuju koku čiekuriem. Mums ir jau 

smilšu kaste, šūpolītes, soliņi un galds,” saka 

A. Prokofjeva. Jāpiebilst, ka pērnajā gadā 

Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību ap-

vienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 

projektu konkursā augstāko novērtējumu 

ieguva tieši biedrības “Ungurmuiža” projekts 

“Pūču takas izveide Krustpils novada Med-

ņos”, un “Pūču mājas izveide Pūču takā” pa-

pildina cilvēkus piesaistošu vides objektu 

skaitu pie bijušās Liepenes pamatskolas, tāde-

jādi radot priekšnosacījumus sabiedriskā 

centra izveidei skolā. 

MAZĀKUMTAUTĪBU UN LATVIEŠU JAUNIEŠU  

SADARBĪBAS PROGRAMMĀ APSTIPRINA  

JĒKABPILS POĻU BIEDRĪBAS “RODACY” PROJEKTU 

Sabiedrības integrācijas fonda padome 

i r  a p st i p ri nā j u s i  prog ra mm a s 

"Mazākumtautību un latviešu jauniešu 

sadarbības programma" rezultātus. 

Projektus īstenos 6 biedrības, tajā skai-

tā Jēkabpils poļu biedrība “Rodacy” 

savu iniciatīvu “Piederības iedvesma 

Latvijas valstij. Ita Kozakeviča”. 

Projekta ietvaros mazākumtautību biedrības 

un nodibinājumi sadarbībā ar citām NVO 

īstenos projekta aktivitātes, kurās vienlaikus 

p i e -

dalīsies vienāds skaits mazākumtautību un 

latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas 

vairāk skolām. Konkursa mērķis ir veicināt 

mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbī-

bu, kopīgi īstenojot dažādus projektus, piemē-

ram, vērstus uz vienotu vēstures, kultūras un 

politisko norišu izpratni. 

Finansējums programmai tiek piešķirts no 

Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 

valsts budžeta dotācijas līdzekļiem, un šim 

gadam tie ir 30 000 EUR. 

Projektu īstenošanas periods ir no š.g. 15. 

maija līdz 31. oktobrim. 

BIEDRĪBA UN PAŠVALDĪBA KOPĪGI RĪKO 

LATVIJAS SIMTGADEI VELTĪTU PĀRGĀJIENU 

Biedrība “Daugavas Pāru-

pieši” ir iesaistījusies ko-

pīgi ar Krustpils novada 

pašvaldību iniciētajā Lat-

vijas simtgadei veltītajā 

pārgājienu cikla rīkošanā. 

Kā informē biedrības val-

des priekšsēdētājs Nor-

munds Pastars, maijā no-

risinājās jau otrais pārgā-

jiens, un “Daugavas Pāru-

pieši” tajā piedalījās  distances un kon-

trolpunktu plānošanas un sagatavoša-

nas darbos. 

Savukārt Krustpils novada pašvaldības tūris-

ma un jaunatnes lietu speciāliste Angelīna 

Smirnova pastāstīja, ka sadarbība ar biedrību 

“Daugavas Pārupieši” notiek ne pirmo reizi un 

katra no tām ir bijusi rezultatīva. “Ir prieks, ka 

biedrības vadītājs Normunds Pastars pašval-

dībā vēršas ar dažādām idejām un vienmēr ir 

pretimnākošs, ja ir jāpalīdz  kādas aktivitātes 

nodrošināšanā. Kopīgi radās arī  ideja par 

pārgājieniem, veltītiem Latvijas 100-tajai 

dzimšanas dienai. Tie ir iecerēti dažādos gada-

laikos – pavisam astoņi, un ap-

tvers visus novada pagastus. 

Nākamais būs vasaras posms 

augustā un norisināsies Variešu 

pagastā,” stāsta  A. Smirnova. 

Tūrisma un jaunatnes lietu spe-

ciāliste papildina, ka pavasara 

pārgājienā piedalījušies 103 da-

lībnieki, 30 km posmu veikušas 

14, bet 10 km posmu – četras 

komandas. Visi dalībnieki  saņē-

muši sertifikātus un piemiņas nozīmītes. 

Jāpiebilst, ka biedrība “Daugavas Pārupieši” ir 

“Jēkabpils NVO resursu centra” biedrorgani-

zācija, bet “Daugavas Pārupiešu” vadītājs 

Normunds Pastars  2017. gada biedrorganizā-

ciju pilnsapulcē ir ievēlēts “Jēkabpils NVO 

resursu centra” valdē. 
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BIEDRĪBA “LAUKU PARTNERĪBA SĒLIJA”  

IZSLUDINA GADSKĀRTĒJO JAUNRADES  

KONKURSU „VEDĒJS 2017” 

Lauku partnerības “Sēlija” rīkotā rado-

šā konkursa “VEDĒJS” noslēguma pa-

sākumā tā  dalībnieki nokļūst mūsu 

tautas svētku atmosfērā, kas līdzīga 

Dziesmu svētkiem. Kāpēc? Vienkopus 

sanākuši cilvēki ar piederības sajūtu 

savai tautai, savam stūrītim zemes – 

savam pagastam, saviem cilvēkiem. Tie 

ir labo vārdu svētki Vedēja nosaukuma 

cienīgiem lauku cilvēkiem. Par pozitīvi 

domājošiem radošiem cilvēkiem aici-

nām rakstīt arī šogad – konkursa no-

rises 12.reizē.  

Par ko rakstīt:  

1. Par pozitīvi domājošiem radošiem 

cilvēkiem Jūsu pagastā. 

2. Par jauniešiem, kas veiksmīgi iekļāvu-

šies pagasta dzīvē un mēģina to padarīt 

daudzkrāsaināku. 

3. Par vietējiem uzņēmējiem, kuri ne 

tikai veiksmīgi vada savu uzņēmumu/

saimniecību, bet arī piedalās pagasta pasā-

kumos un atbalsta tos materiāli.  

Rakstītāji: ikviens Aknīstes, Jēkabpils, 

Krustpils, Salas un Viesītes novada iedzīvo-

tājs. 

Darbu saturs, apjoms, noformējums: 

Konkursa dalībnieki izvēlas vienu sava pa-

gasta, novada vai lauku partnerības teritorijā 

dzīvojošu  cilvēku, kurš sabiedrības labā dara 

ko tādu, kas neietilpst šī cilvēka tiešajos darba 

pienākumos, un veido par viņu literāru jaun-

rades darbu (tēlojumu, eseju, miniatūru, ap-

rakstu). Kāpēc šim cilvēkam piedien no-

saukums „vedējs” - kā viņš spēj vest citus, 

vest prom no pelēcības, neapmierinātības, 

vest uz aktīvu darbošanos?  

Lūgums aprakstīt sava varoņa veikumu pēdējo 

3-5 gadu laikā.  

Raksta autoram tēlaini jāapraksta 3-4 epizo-

des, kas vislabāk raksturo šī vedēja nozīmību 

sava pagasta dzīvē. Rakstā var iekļaut intervi-

jas, dažādu cilvēku izteikumus, kas raksturo 

apraksta varoni. Ļoti vēlams pievienot 1-3 

fotogrāfijas ar anotācijām. 

Iesniegšanas laiks: līdz 2017.gada 

15.jūlijam.  

Labāko radošo darbu autori iegūs naudas 

prēmijas. Visi konkursa dalībnieki tiks uzaici-

nāti uz noslēguma pasākumu un saņems pie-

miņas suvenīrus. Darbi, kas atbildīs konkursa 

mērķiem, tiks izmantoti publikācijām rajona 

masu informācijas līdzekļos. 

Konkursa nolikums: biedrības “LP Sēlija” 

mājas lapā www.partneribaselija.lv 

Iesniegt Skaidrītei Medveckai; adrese: Skolas 

16a, Aknīste, LV-5208, e-pasta adrese: 

sk_medvecka@inbox.lv; tālr.: 26590352 

5. maijā Jēkabpils novada biedrības 

“Ūdenszīmes” mājvietā  - Kaldabruņas 

skolā norisinājās trīs sadarbības par-

tneru – biedrības “Ūdenszīmes”, Dau-

gavpils Universitātes studentes Lienes 

Linartes un Jēkabpils novada kopīgi 

rīkots vairāku aktivitāšu pasākums 

“Ziedoņa zvani”. 

Pirmajā no aktivitātēm Kaldabruņas skolas 

pagalmā tika gatavoti vēja zvani ar pašu ierak-

stītiem Imanta Ziedoņa spēka un vēlējumu 

vārdiem, kam turpat – tikai iekštelpās – Pļa-

vas muzejā sekoja lekcija “Kā iemiesojas un 

attīstas idejas” mūzikas producenta, izpildītā-

ja un personības izaugsmes trenera Arstarul-

smirus Arsujumfus – Tarus vadībā.  

Dienas otrajā daļā pasākuma dalībnieki devās 

uz netālo Červonkas baznīcu, kurā izvietoja 

pašrocīgi gatavotos vēja zvanus, ieklausījās 

LELB Daugavpils iecirkņa mācītāja Anda 

Lenša teiktajos vārdos par valsts simtgadi, 

zvaniem, zvanu mēlēm un cilvēkiem – zva-

niem. Pasākums noslēdzās ar zvanu ansambļa 

“Primus” koncertu. 

Ieskatu pasākumā “Ziedoņa zvani” sniedz 

Jēkabpils novada informācijas un sabiedrisko 

attiecību speciālista Kaspara Sēļa veidotais 

videomateriāls.  

KALDABRUŅAS SKOLĀ UN ČERVONKAS BAZNĪCĀ  

GAISS UZVIRMO “ZIEDOŅA ZVANOS” 

9 

http://www.partneribaselija.lv
mailto:sk_medvecka@inbox.lv
https://www.youtube.com/watch?v=Oc2r9mueBX8&list=PLh_WxAa7i3cE1e2jnh5U7D93uvIRgFNZ1
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TIEKAS AR JĒKABPILS PILSĒTAS DOMES  

DEPUTĀTU KANDIDĀTIEM 

Biedrība “Jēkabpils Pensionāru apvie-

nība “Sasaiste”” ir uzsākusi Zemgales 

NVO projektu programmā 2017 atbal-

stītās iniciatīvas “ Jēkabpils Pensionāru 

apvienība “Sasaiste” gadsimtu griežos” 

īstenošanu – 27. aprīlī biedrība aicināja 

uz tikšanos ar 2017. gada pašvaldību 

vēlēšanām pieteiktajiem Jēkabpils pil-

sētas domes deputātu kandidātiem. 

Tikšanos atklāja “Sasaistes” pārstāve Velga 

Novika, kura pēc īsas informācijas par biedrī-

bā šobrīd realizējamajiem projektiem turpmā-

ko norises vadību deleģēja pasākuma modera-

toram Valdim Melderim. Pirms dot vārdu uz 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes deputā-

tu vietām kandidējošo politisko partiju pār-

stāvjiem, V. Melderis sapulcējušos klausītājus 

aicināja piedalīties aptaujā ar mērķi noskaid-

rot, cik ir izlēmuši, kuru partiju pārstāvjus 

vēlas redzēt nākamajā deputātu sasaukumā, 

un, vai ir kāds, kas noteikti neies uz vēlēša-

nām. Izrādījās, ka starp klātesošajiem seši 

seniori skaidri zina, par ko balsos. Savukārt 

tādi, kuri vēlēšanās nepiedalīsies, nepieteicās 

neviens. 

Turpmākajā stundā, ar atvēlēto laiku trīs līdz 

četras minūtes, svarīgākās ieceres izklāstīja 

deviņu Pašvaldību vēlēšanās 2017 Jēkabpils 

pilsētā startējošo partiju pārstāvji: 

no Latvijas Reģionu apvienības - Mārtiņš 

Svilis; 

no partijas "KPV LV" - Kaspars Ģirģens; 

no Latvijas Zaļās partijas -Aigars Nitišs; 

no "Latgales partijas" - Nikolajs Anuškevičs; 

no partijas "Gods kalpot mūsu Latvijai” - Ai-

vars Kraps; 

no Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-

"Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK - Kristīne Ozo-

la; 

no Jēkabpils reģionālās partijas - Leonīds 

Salcevičs; 

no Latvijas Zemnieku savienības - Jānis 

Raščevskis un 

no partijas "Vienotība" - Kaspars Skruzmans. 

Jāpiebilst, ka Jēkabpilī savus deputātu kandi-

dātu saraksti ir saņemti no 10 dažādiem poli-

tiskajiem spēkiem. Lai gan savu klātbūtni tika 

solījuši, uz tikšanos ar senioriem neieradās 

partijas "Saskaņa" pārstāvji. 

Jautājumu un atbilžu daļā deputātu kandidātu 

atbildes parādīja, ka pieredzējušākie politiķi ir 

visai veiksmīgi retoriķi, un prot ātri rast pret-

jautājumus. Bet kopumā pavīdēja arī apsprie-

šanas vērtas idejas – piemēram, uz jautājumu 

“Kur Jūs redzat iespēju pašvaldības adminis-

tratīvo izdevumu samazināšanai”” kādā no 

atbildēm izskanēja priekšlikumi veidot vienu 

pilsētas bērnudārzu administratīvo vadību un 

Kultūras pārvaldi kopīgu pilsētai un apkārtē-

jiem novadiem. Savu skatījumu deputātiem 

nācās skaidrot gan par to, kam jāuzņemas 

atbildība par izdemolētajiem dzīvokļiem Ķie-

ģeļu ielas mikrorajonā, gan par to, kādu nā-

kotni paredz pilsētai (Jēkabpilij), kurā lielā-

kais darba devējs ir pašvaldība. 

Tikšanos noslēdzot, moderators vēlreiz veica 

klātesošo ekspresaptauju par to, vai tikšanās 

rezultātā izvēle, par ko balsot, ir nostabilizēju-

sies kādam no sevi prezentējošajiem politiska-

jiem spēkiem par labu. Pēc tā, ka nu jau 16 

seniori zināja, kuru no sarakstiem liks vēlēša-

nu aploksnē 3. jūnijā, var spriest, ka pensio-

nāru apvienības “Sasaiste” rīkotā tikšanās ir 

bijusi vērtīgs notikums.  

Savukārt tikšanās mentora Valda Meldera 

teiktajā var saklausīt pozitīvu viedokli par de-

putātu kandidātu uzvedības kultūru. “Esmu 

patīkami pārsteigts! Mēs ar citiem šāda veida 

pasākumu vadītājiem mēdzam pārrunāt pie-

redzēto. Esot tā, ka topošie politiķi atstāj dis-

kusiju norises vietu, pat neatvainojušies, un, 

kaut vai pieklājības pēc, neminot iemeslu. 

Protams, ka pensionāru balsis svarīgas. Pa-

šiem senioriem būtu jādomā līdz, ko sola 

viens vai otrs politiķis, jājautā meitām, dē-

liem, ja kas nav skaidrs,” saka V. Melderis.  

Jautāta, kā vērtē tikšanos, “Sasaistes” valdes 

priekšsēdētāja Biruta Jemeļjanova atbild, ka 

viņai personīgi paticis – īpaši - kā to vadījis 

pieaicinātais mentors Valdis Melderis. Tas 

bijis iespējams, pateicoties šobrīd īstenošanas 

procesā esošajam projektam. Nākamais solis 

projektā - tikšanās ar zvērinātu notāri Evu 

Igauni – konsultācija par juridiskiem jautāju-

miem mantojuma lietās, lai seniorus padarītu 

zinošākus un pasargātu no iespējas nonākt 

zaudētājos – notiks kādā no maija datumiem. 

Projekts tiek realizēts Zemgales NVO projektu pro-

grammā 2017 ar Kultūras ministrijas finansiālu 

atbalstu un, ko administrē Zemgales NVO centrs 

sadarbībā ar biedrību “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” 



Ligita Upīte,  

biedrības HOLISTA'' valdes locekle  

“Jēkabpils NVO resursu centra”  bied-

rorganizācija - biedrība “Holista” ir 

uzsākusi    darbu pie projekta 

''Veselības darbnīcas izveide Birzītes 

parkā Salas ciemā'' īstenošanas. 

Mūsu nolīgtais celtniecības uzņēmums sāk 

veidot nūjotāju un pastaigu  taku. Tā tiek 

veidota, noņemot  zemes virskārtu un klājot 

vispirms šķembu maisījuma pamatni, tad  

smalko šķembu bērumu. Taka veidos apli,  tās 

kopgarums  - aptuveni 400 m.  

Turpmākajos projekta realizācijas posmos gar  

takas malu tiks uzstādīti koka soliņi, un   ierī-

kota atpūtas vieta ''Sēnīte'' ar galdu un soliem.  

Darbu izpilde notiek projektā paredzētajos 

termiņos. 

Foto no biedrības “Holista“arhīva 

UZSĀKTI VESELĪBAS TAKAS IERĪKOŠANAS DARBI 

Šeit atradīsies informatīvs stends 
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Ligita Upīte,  

biedrības HOLISTA'' valdes locekle  

Sestdien 27.maijā vispasaules nūjotāju 

dienā biedrība Holista rīkoja pārgājie-

nu ''Iepazīsti Vidsalu''. 

8km maršrutā, pie gaisa temeratūras +25 

viena daļa no nūjotājiem devās uz Vidsalu, lai 

nokļūtu Daugavas un Sakas krustpunktā. 

Skaistie dabas skati, pavasara košā, zaļā krāsa 

un Vidsalas ziedošo ceriņu smarža nūjotājus 

pieveda pie salas šaurākā punkta, skatam uz 

Zeļtu tiltu. 

Salas posmā uz Saku atradām kara laika bun-

kuru. Biedrības nomātajā Salas Birzītē, kur 

top projekts "Veselības darbnīca Birzītes par-

kā", veselības takas izbūvi biedrības meitenes 

nūjotājus sagaidīja pie jaunās būves objekta 

''nojume'' . Par lielisko maizi, sāļo klinģeri 

sakam Paldies SIA Dona, un gardo zupu Ingai 

un Sintijai Āriņām! 

Maršruts: Salas pontona tilts, Vidsala, Salas 

Birzīte. 

Foto no biedrības “Holista“arhīva 

BIEDRĪBAS HOLISTA AKTIVITĀTES VISPASAULES NŪJOTĀJU DIE-
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AICINA UZ SKAUTU UN GAIDU APMĀCĪBU NOMETNI 

Latvijas Skautu un gaidu centrālā orga-

nizācija aicina uz apmācību nometni, 

kuras mērķis ir caur nometņošanu, āra 

dzīves aktivitātēm, iepazīstināt ar skau-

tismu un gaidismu (pasaules mēroga 

bērnu un jauniešu organizācijas darbī-

bu Latvijā ), piesaistīt jaunus brīvprātī-

gos organizācijai.  

Mērķauditorija: jebkurš interesents, kurš 

vēlas iepazīt skautu un gaidu darbību, apgūt 

āra dzīves prasmes un iepazīties ar jauniem 

cilvēkiem, no 21 gada. 

Apmācību dalībnieki var ņemt līdz bērnus, tie 

darbosies paralēli. Nometne notiks Tukuma 

skautu un gaidu nometņošanas vietā, 7km no 

Tukuma uz Engures pusi no 06.-09.jūlijam. 

Pieteikties var līdz 16.jūnijam. 

Vairāk informācijas var atrast šeit. 

KĀDS IR “VIDĒJAIS NVO” RĪGAS UN CITOS REĢIONOS? 

31.05.2017. biedrības “Latvijas Pilsonis-

kā alianse” direktora p.i. K.Zonberga 

piedalījās Rīgas reģiona NVO centru 

pieredzes apmaiņas konferencē, kurā 

prezentēja jaunākos datus par NVO 

“portretu” Rīgas reģionā, salīdzinot 

datus ar kopējo Latvijas un citu reģionu 

statistiku. 

Galvenais secinājums no datiem izrietēja, ka 

lielā mērā Rīgas reģiona “vidējā NVO” ir tāda 

pati kā Latvijas “vidējā NVO”, ko varētu skaid-

rot ar to, ka tieši šajā rajonā koncentrējas 

nacionāla līmeņa organizācijas. 

Runājot par Rīgas reģiona NVO “finansiālo 

portretu”, secināms, ka vidējā darba alga 

2015.gadā Rīgas reģionā, tāpat kā vidēji Latvi-

jā 2016.gadā, bija 360 EUR bruto. Savukārt, 

analizējot galvenos finanšu avotus - saimnie-

ciskā darbība, ziedojumi, dotācijas, ārvalstu 

donoru atbalsts un biedru nauda -, vidēji Rī-

gas reģiona NVO organizācijā sastādīja 

28,59% dotācijas, 2,11% ārvalstu donori, 

12,68% biedru nauda, 27,19% ziedojumi un 

29,43% saimnieciskā darbība. Līdz ar to seci-

nāms, ka būtiski saglabāt labvēlīgu tiesisko 

ietvaru NVO sektoram, lai būtu iespējas no-

drošināt finanšu plūsmu no visiem finanšu 

avotiem. 

2015.gadā vienas Rīgas reģiona NVO gada 

budžets bijis 22 135 EUR, no kuriem 20 511 

EUR tika novirzīti, lai nomaksātu nodokļus, 

segtu sociālās apdrošināšanas, algu, autoratlī-

dzību, kā arī materiālu un tehnisko ieguldīju-

mu izmaksas. Un vidēji tikai 1623 EUR NVO 

varēja novirzīt administratīvām izmaksām vai 

organizācijas attīstībā. Salīdzinājumā ar citu 

reģionālo NVO bilanci, Rīgas reģiona NVO 

kopš 2012.gada spējušas noturēt pozitīvu 

bilanci, taču, piemēram, Vidzemes reģiona 

NVO bilance 2015.gadā bijusi ar mīnusa zīmi 

400 tūkstošu EUR apmērā, bet Zemgales 

reģionā – 69 tūkstošu EUR. 

Ar plašāku “finansiālo portretu” var iepazīties 

šeit. Interesanta aina parādās, piemēram, par 

Latgales reģiona nodokļu nomaksu apjomu 

2015.gadā un saimnieciskās darbības ieņēmu-

mu kopapjomu Vidzemes reģionā 2014.gadā, 

kas būtu pētāms padziļinātāk. 

Tāpat nemainīgi NVO vidējo aktīvisti raksturo 

sekojošas pazīmes: sieviete, ar augstāko izglī-

tību, vecumā līdz 44 gadiem, finansiāli nodro-

šināta, no skaitliski lielas ģimenes, latviete. To 

apstiprināja arī konferencē klātesošo dalībnie-

ku sastāvs. 

Jāpiebilst, ka konferencē piedalījās dažādu 

Rīgas reģionu pašvaldību pārstāvji, kas uzsla-

vēja reģionālo NVO ieguldījumu novadu attīs-

tībā un uzskaitīja virkni aktivitāšu, ko pavei-

kušas NVO sabiedrības labā. Biedrības 

“Latvijas Pilsoniskā alianse” direktora p.i. 

K.Zonberga aicināja šo pašvaldību pārstāvjus 

rast iespēju, kā pašvaldību projektu konkursos 

iestrādāt atbalstu NVO kapacitātes celšanai, 

ne tikai aktivitāšu veikšanas atbalstu, lai reģi-

onālās NVO varētu darboties vēl veiksmīgāk. 

Aicinājums atbalstīt kapacitātes celšanu izriet 

no secinājumiem, apkopjot projektu pieteiku-

mu saturu, kurus biedrība “Latvijas Pilsoniskā 

alianse” saņēma 2017.gada sākumā, ar Kultū-

ras ministrijas finansiālu atbalstu, administrē-

jot projektu konkursu “Rīgas reģiona NVO 

izaugsmei un attīstībai”, kuros dominēja dažā-

du jomu NVO vēlme stiprināt  to cilvēkresursu 

spējas un zināšanas. 

NVO portrets. 

AICINA AIZPILDĪT APTAUJU PAR PERSONU AR INVALIDITĀTI NODARBINĀTĪBU 

Latvija kopš 2010. gada ir pievienoju-

sies ANO Konvencijai par personu ar 

invaliditāti tiesībām ar apņēmību pakā-

peniski nodrošināt konvencijā garantē-

to tiesību īstenošanu Latvijā. Tiesīb-

sargs ir atbildīgā institūcija par kon-

vencijas ieviešanas uzraudzību, tādējā-

di katru gadu tiesībsargs izvēlas vienu 

konvencijas pantu padziļinātai izpētei. 

2017. gadā par izpētes tēmu ir izvēlēta 

personu ar invaliditāti nodarbinātība. 

Sabiedrība ar izpētes rezultātiem varēs iepazī-

ties gada nogalē Personu ar invaliditāti dienai 

veltītā konferencē. 

Lai izzinātu faktisko situāciju, tiesībsargam 

ārkārtīgi vērtīgi ir uzzināt darba devēju vie-

dokli. 

Tādējādi aicina organizācijas, kuras nodarbi-

na attiecīgo personu grupu līdz šī gada 10. 

jūnijam aizpildīt aptaujas anketu.  Aptaujas 

anketa ir anonīma. 

Vairāk informācijas var atrast šeit. 

https://www.facebook.com/events/1298367270283998/
http://www.nvo.lv/site/attachments/05/06/2017/NVO_portrets_2012-2015.pdf
http://visidati.lv/aptauja/1286453672/
http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsarga-aptauja-darba-devejiem


E-avīzes redakcija: 

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

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

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

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

PROJEKTU NAKTS 2017 IR KLĀT! 
Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra jau trešo gadu pēc kārtas or-

ganizē tematisku vasaras festivālu 

"Projektu nakts". Festivāla mērķis ir 

palīdzēt pārvērst jauniešu idejas reali-

tātē! Festivāla laikā atbalstīsim organi-

zāci ju pārstāvjus programmas 

"Erasmus+" projektu sagatavošanā. 

"Projektu nakts 2017" laikā būs iespējas 

iepazīt "Erasmus+: Jaunatne darbībā" - 

Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātī-

gā darba un Jaunatnes darbinieku mo-

bilitātes projektu būtību un, protams, 

strādāt pie sava projekta pieteikuma. 

"Projektu nakts 2017" notiks 2017. gada 19. - 

20. augustā, viesu namā "Turbas" (40 km 

attālumā no Rīgas un 5 km attālumā no Ogres, 

Suntažu virzienā). Viesu nams nodrošinās 

nokļūšanu no Ogres līdz viesu namam un 

atpakaļ. 

Organizācijas/institūcijas (jauniešu centri, 

nevalstiskas organizācijas, skolas, pašvaldības 

u.c.) izvēlas - cik un kurus cilvēkus sūtīt uz 

festivālu. Dalībnieki piesakās 2 cilvēku grupā 

ar vienu projekta ideju, kura atbilst kādai no 

programmas "Erasmus+" mobilitātes aktivitā-

tei http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-

erasmus-jaunatnes-jomu. 

Pieteikšanās Projektu naktij plānota 2 kārtās, 

elektroniski aizpildot pieteikuma anketu: 

http://ej.uz/projektunakts2017: 

1.kārta: līdz š.g. 20. jūnijam 

2. kārta: līdz š.g. 30. jūlijam 

Vairāk informācijas: http://jaunatne.gov.lv/

lv/raksti/uzmanibu-projektu-nakts-2017-ir-

klat. 

Jēkabpils NVO resusu centrs 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

           @jekabpilsNVO 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Jēkabpils NVO resursu centrs 
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Ināra Upeniece,  

projekta vadītāja  

Nevalstiskā organizācija “Jauniešu 

biedrība - CENTRS” uzsākusi projekta 

“USB svētkiem!” (Uzlādē savas bateri-

jas Latvijas simtgades jubilejas svinī-

bām) realizāciju Pļaviņu novadā. Pro-

jekts tiek īstenots ar LR Kultūras minis-

trijas un Zemgales NVO Centra finansi-

ālu atbalstu.  

Projekta ietvaros jaunieši mācīsies par pilso-

nisko līdzdalību, noorganizēs novada iedzīvo-

tājiem tikšanās katrā pagastā un pilsētā ar 

Latvijas republikas pilsētas domes un novada 

domes vēlēšanām Pļaviņu novadā  iesniegto 

sarakstu deputātu kandidātiem, lai tā lēmējva-

ra, kas darbosies arī Latvijas 100 - gades jubi-

lejas gadā, tiktu ievēlēta apzināti. Ar sadarbī-

bas partneri – Pļaviņu novada ģimnāzijas 

POLITKLUBU – noorganizēs vēlēšanu simu-

lācijas spēli, lai jaunieši un izglītības iestādes 

darbinieki tiktu rosināti 

savlaicīgi pieņemt lēmumu, 

par ko balsot vēlēšanu dienā 

3. jūnijā. Noorganizēs un 

piedalīsies neformālās izglī-

tības nodarbībā, lai turpmāk  

jaunieši – interesenti nova-

dā pasākumus organizētu, 

balstoties ne tikai uz piere-

dzi, bet arī  - zināšanām. 

Nodarbību apmeklētāji 

praktiski savas iegūtās zinā-

šanas pielietos zibakcijas 

organizēšanā Pļaviņu nova-

dā jūnijā. Rudenī darba 

grupa veiks Pļaviņu novada jaunatnes aptau-

ju, lai noskaidrotu jauniešu vēlmes un intere-

ses, lai izvirzītu prioritātes un dotos uz jaunat-

nes lietu konsultatīvo komisiju jaunatnes 

interešu lobēšanai Pļaviņu novada domē.  

Ar pašu iniciatīvu un Kultūras ministrijas un 

Zemgales NVO Centra atbalstu būsim ievēlē-

juši jaunu pašvaldību, zināšanām bagāti un 

praksē tās nostiprinājuši, protams, jauniešu 

interesēs godam sagaidīsim Latvijas simt-

gades jubilejas gadu!  

FOTO Laura Krūmiņa 

PROJEKTS “USB SVĒTKIEM!” PĻAVIŅU NOVADĀ  
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