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Sācies pavasaris, lai arī šogad tas ir mānīgs kā vēl 

nekad, tomēr pirmie dabas atmodas vēstneši 

jūtami vai uz katra soļa. Pavasaris ir darbīgs laiks. 

Valstīt tiek strādāts pie nodokļu reformas. Ne-

valstisko organizāciju un Ministru kabineta sadar-

bības memoranda īstenošanas padomes NVO lo-

cekļi pauduši savu nostāju šajā jautājumā, norā-

dot, ka, veidojot jauno nodokļu politikas stratēģiju, 

jārada tiesiski un finansiāli labvēlīga vide pil-

soniskās sabiedrības darbībai un attīstībai, vienlai-

kus veicinot ziedojumu kultūras attīstību un 

uzlabojot nodokļu iekasējamību.  

NVO pārstāvji aicinājuši valdību, veidojot jauno 

nodokļu politiku, saglabāt esošos atbalsta me-

hānismus biedrību un nodibinājumu darbībai, kā 

arī ieviest jaunus, kas veicinātu stabilas, valstij 

lojālas un organizēties spējīgas pilsoniskās sabied-

rības pastāvēšanu. Jācer, ka NVO viedoklis sas-

niegs dzirdīgas ausis valdbā. 

Šajā numurā, kā allaž stāstām par NVO aktuali-

tātēm, pasākumiem, projektiem, paveiktajiem un 

vēl darāmajiem darbiem, iepazīstinām ar ne-

valstisko organizāciju cilvēkiem un iespējām ie-

saistīties dažādos projektos. 

Lai jums ir veiksmīgs pavasara darba cēliens! 

Sandra Mikanovska, 

E-Avīzes redaktore 

10. 
lpp. 

8. 
lpp. 

24.februārī Jēkabpils pilsētas paš-

valdībā NVO rādīja un stāstīja par 

paveikto, īstenojot 2016. gada paš-

valdības projektu konkursā atbalstī-

tās iniciatīvas. 

Pasākumu ievadot, biedrības “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” valdes priekšsēdētāja 

Agita Pleiko sniedza īsu ieskatu faktos – 

kopumā 2016. gada projektu konkursā tika 

atbalstīti 12 projekti, pašvaldības līdzfinan-

sējumu saņēmuši četri projekti, un šis ir 

jau trešais gads, kopš biedrības prezentē 

projektu rezultātus pašvaldībā. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības domi NVO 

projektu prezentācijas pasākumā pārstāvē-

ja domes priekšsēdētāja vietnieks sociāla-

jos jautājumos Jānis Raščevskis un domes 

deputāts Andris Rutko. Uzrunājot klāteso-

šos, J. Raščevskis secināja, ka diemžēl citi 

deputāti nav izmantojuši iespēju redzēt, ko 

ir darījušas biedrības un uzsvēra , ka aktīva 

sabiedrība ir balsts pašvaldībai. Priekšsē-

dētāja vietnieks atgādināja, ka vēl līdz 6. 

martam var paspēt sagatavot pieteikumus 

2017. gada projektu konkursam, kurā bu-

džetu  tāmēs iekļaujamās summas ir lielā-

kas nekā pērn.  

Pasākumā varēja atskatīties uz 2016. gadu 

caur tālāk uzskaitīto biedrību aktivitāšu 

“logu”: Ukraiņu kultūrizglītojošās biedrība 

„JAVIR” – īstenotais projekts “Ukraiņu 

kultūras dienas 2016”; Jēkabpils krievu 

biedrības „RODŅIK” - „Caur deju uz sa-

pratni. Kultūru dialogs”; Jēkabpils Uzņē-

mēju biedrība - „ Soli pa solim par Jēkab-

pils uzņēmēju”; Vides un tūrisma attīstības 

Klubs “SĒLIJA” - „Vinnijs Pūks un Uzmā-

cīgā muša”; Jēkabpils poļu biedrība 

„RODACY” - „Kalendārs “Poļu laiki Jēkab-

pilī””; biedrība „Jēkabpils NVO resursu 

centrs” - „Cilvēku ar īpašām vajadzībām 

sociālās integrācijas iespējas Jēkabpilī”; 

biedrība „Selonia velo” - „Foto velo orien-

tēšanās “Lūša pēdas meklējot”” ; biedrība 

“Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība” - 

„Bez pagātnes nav nākotnes”; biedrības 

“Krīta aplis” radošo jauniešu grupa “Cetur-

tā siena” - „„Lekciju-diskusiju cikls “Iedar-

bini domu””; biedrība “Sporta klubs “Jē-

kabpils Lūši”” - „ Riska ģimeņu bērnu un 

jauniešu piesaistīšana brīvā laika pavadīša-

nai, izmantojot fiziskās aktivitātes” un 

biedrība „Jēkabpils mantojums” - „Reiz 

dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritē-

ja...”. Par savu iniciatīvu „Mēs savai pilsē-

tai” pastāstīt nebija ieradušies Jēkabpils 

baltkrievu biedrības “Spatkanne” pārstāvji.  

Projektu prezentāciju pasākumu abi paš-

valdības domes pārstāvji noslēdza ar veik-

smes vēlējumiem šīgada projektu konkursā 

un vēlreizēju skumju secinājumu par kolē-

ģu klātbūtnes neesamību – kā piebilda A. 

Rutko – bieži vien skeptiskā nostāja gadī-

jumos, kad tiek lemts par līdzekļu piešķir-

šanu biedrībām, varētu mainīties, ja būtu 

redzēts kur un kā nevalstiskās organizāci-

jas izlieto projektu naudu. 

RĀDA UN STĀSTA PAR 2016. GADA 

PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTAJOS 

PROJEKTOS PAVEIKTO 

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”. 
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NORISINĀS BIEDRĪBAS “JĒKABPILS NVO RESURSU 

CENTRS” BIEDRORGANIZĀCIJU GADA KOPSAPULCE 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” 24. martā uz gada kopsapulci 

aicināja biedrorganizāciju  vadītājus un 

to pilnvarotos pārstāvjus. Kopsapulces 

mērķis - apstiprināt 2016.gada pārska-

tu, apspriest un pieņemt grozījumus 

biedrības Statūtos, kā arī lemt par jau-

no valdes sastāvu. 

Biedrību pārstāvji noklausījās Jēkabpils NVO 

valdes priekšsēdētājas Agitas Pleiko ziņojumu 

par paveikto 2016. gadā un vienbalsīgi nolēma 

gada pārskatu apstiprināt. 

Kā otro darba kārtībā jautājumu  A. Pleiko 

izvirzīja jautājumu par Jēkabpils NVO resursu 

centra struktūrvienības “Sociālās rehabilitāci-

jas centrs “KOPĀ”” organizēšanu. Arī šis 

priekšlikums, kā grozījums biedrības Statūtos, 

ar biedrorganizāciju pārstāvju kvoruma balso-

jumu tika apstiprināts. 

Kā trešā darba kārtībā norisinājās balsošana 

par valdes sastāvu, jo četriem no tā noslēdzās 

termiņš, uz kuru viņi bija ievēlēti. Jaunajam 

valdes sastāvam tika izvirzīti septiņi Jēkabpils 

NVO resursu centra biedrorganizāciju pār-

stāvji, bet balsu vairākumu ieguvušie četri ir 

Agita Pleiko, Ieva Kasparoviča, Normunds 

Pastars un Ligita Upīte.  

Paredzēts, ka biedrības “Jēkabpils NVO resur-

su centrs” valdes sēde, jau ar jaunievēlētajiem 

biedriem, tiks sasaukta līdz marta beigām. 

TIEKAS AR SIA “JK NAMU PĀRVALDE” UN  

SIA “JĒKABPILS SILTUMS” VADĪBU 

24. februārī notika biedrības “Jēkabpils 

pilsētas pensionāru apvienība” paplaši-

nātā valdes sēde, uz kuru bija uzaicināti 

arī privatizējamās SIA “JK Namu pār-

valde” valdes priekšsēdētājs Aivars 

Rutmanis un SIA “Jēkabpils siltums” 

valdes priekšsēdētājs Aleksandru Kar-

penko. 

Uzsākot paplašināto valdes sēdi, pilsētas pen-

sionāru apvienības valdes priekšsēdētāja 

Dzintra Gavriloviča bilda, ka seniorus sāpīgi 

skar apkures izmaksas, tāpēc rīkota paplaši-

nāta valdes sēde, kurā vēlētos saņemt skaidro-

jumu, kāpēc Jēkabpilī siltums, salīdzinot ar 

citām lielajām pilsētām, ir tik dārgs, un, kādas 

ir iespējas to samazināt. Seniorus interesēja 

arī jautājumi par siltā ūdens apgādi, kā rēķi-

nus ietekmē  siltuma apmaksas parādnieku 

nesamaksātās summas un alternatīvās apku-

res dzīvokļu esamība daudzdzīvokļu mājā un 

citi. 

Kā paskaidroja A. Karpenko, siltuma ražoša-

nas izmaksas, līdz ar to rēķinu summas, varot 

samazināt veicot siltumtrašu atjaunošanu, kas 

jau ir pierādījies ar četru siltumtrašu renovā-

cijas projektiem - to rezultātā siltumenerģijas 

zudumi no 22% ir samazinājušies līdz 16%. 

Bet liela izmaksu pozīcija ir strādājošie, kuru 

skaitu nav iespējams samazināt. Jāsaprot, ka 

samazinoties kurināmā patēriņam “virsbūve” 

nemainīsies - Jēkabpilī esošās četras katlu 

mājas nevar atstāt bez operatoriem. Parādnie-

ku esamība citu iedzīvotāju rēķinus gan neie-

tekmē – parādnieku nesamaksātais uzkrājas 

kā parāds un netiek sadalīts uz maksātāju 

skaitu.  

Jautājumi par māju siltumapgādi tika uzdoti 

arī  A. Rutmanim. Seniori interesējās, kāpēc 

tiek pieļauta patvaļīga radiatoru nomaiņa 

dzīvokļos, un, kāpēc apkure ir atslēgta kāpņu 

telpu  radiatoriem. Izrādās, ka radiatoru no-

maiņas process, ja kāds to ir izdarījis tikai 

savā dzīvoklī, ir norisinājies un pretlikumīgi. 

Par to ir jāvienojas visiem mājas dzīvokļu 

īpašniekiem un jāveic kopīgi.  Radiatorus 

nomainot vienā vai atsevišķos vairākos dzī-

vokļos, tiekot izraisīta nekontrolējama siltum-

nesēja cirkulācija. Pašdarbība pēc principa 

“mans dzīvoklis, daru ko gribu” nav pieļauja-

ma. Šādu precedentu gadījumā var tikt pieai-

cināta pašvaldības policija, sastādīts protokols 

un normatīvajiem aktiem atbilstošā  kārtībā 

ierosināta lieta. Kas attiecoties uz radiatoru 

esamību kāpņu telpās, tad daudzus gadus 

atpakaļ izdomātais siltuma ekonomijas vari-

ants, noņemot radiatorus, izrādījies nepareizs, 

un šobrīd daudzās mājās apkure kāpņu telpās 

jau ir  atjaunota. Kā uzsvēra A. Rutmanis - 

šādam ierosinājumam jānāk no mājas iedzīvo-

tājiem – namu pārvalde nevar izlemt konkrē-

tajā ēkā dzīvojošo vārdā. Tas attiecoties arī uz 

ēku renovāciju – ja mājas kopība par to no-

lemj, tad šobrīd vēl ir pēdējā iespēja pieteik-

ties mājas siltināšanas projektam, - Lasīt tālāk 

http://jekabpilsnvo.lv/2017/02/tiekas-ar-sia-jk-namu-parvalde-un-sia-jekabpils-siltums-vadibu/#more-8793
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27. februārī biedrībā “Jēkab-

pils NVO resursu centrs” atzī-

mēja Vispasaules NVO dienu – 

biedrības birojā visas darba 

dienas garumā notika “Atvērto 

durvju diena” –sev interesējo-

šos jautājumus par NVO varēja 

pārrunāt ar resursu centra 

darbiniekiem, bet pilsētā no 

pulksten 16.00 norisinājās mo-

bilā zibakcija “Šodiena ir NVO 

diena”. 

“Atvērtās durvju dienas” piedāvājumu  lielā-

koties izmantoja nevalstisko organizāciju 

pārstāvji, kurus interesēja šobrīd iesniegšanai 

gatavojamo projektu nianses. Savukārt zibak-

cijas laikā notika anketēšana ar diviem mēr-

ķiem – noskaidrot, ko Jēkabpils iedzīvotāji 

zina par NVO, kā arī – informēt par iespējām, 

kādas paveras, iesaistoties NVO darbībā. 

Kā pēc zibakcijas pastāstīja viens no tās orga-

nizatoriem – EBD jaunietis no Ukrainas Jev-

gēnijs Udovičenko, aktīvāk iesaistījušies jaun-

ieši, viņi bijuši arī vairāk informēti par NVO. 

Šobrīd tiek apkopoti anketu rezultāti un drī-

zumā ar tiem varēs iepazīties  Jēkabpils NVO 

resursu centra mājas lapā www.jekabpils-

nvo.lv.  

Tie, kuri zibakcijas laikā aizpildīja anketas, 

saņēma suvenīrus kulinārijas izstrādājumu 

veidā, kuru iepakojumi vienlaikus bija loteri-

jas biļetes. 28. februārī, izmantojot elektronis-

ko “on line” izlozi, tika noskaidroti 

trīs laimīgie SIA „Reāls” peldbasei-

na (Kurzemes ielā 8, Jēkabpilī) 

bezmaksas apmeklējuma īpašnieki. 

Ar viņiem personīgi sazināsies 

Jēkabpils NVO resursu centra 

darbinieki, lai vienotos par vinnes-

ta – apmeklējuma kartes, saņem-

šanu.  

Vispasaules NVO dienas Jēkabpilī 

atzīmēšanas organizatori – Jēkab-

pils NVO resursu centrs - izsaka 

pateicību:  

 par loterijas balvu nodrošināšanu - ilgga-

dējam sadarbības partnerim SIA “Reāls”,  

 par palīdzību mobilās zibakcijas 

“Šodiena ir NVO diena” nodrošināšanā – 

biedrību “Jauniešu klubs ”13. Pirmdie-

na”” un “Holista” aktīvistiem,  kā arī  

personīgi uzņēmējam Jānim Vasilim. 

ATZĪMĒ VISPASAULES NVO DIENU 

NVA: LATVIJĀ GAN PIEPRASĪJUMS, GAN PIEDĀVĀJUMS  

PĒC BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PIEAUG 

Latvijā pieaug gan piedāvājums, gan 

pieprasījums pēc brīvprātīgā darba, 

norādīja Nodarbinātības valsts aģentū-

ras (NVA) pārstāve Jurita Mikoviča. 

Viņa norādīja, ka NVA cer, ka drīz varēs no-

drošināt iespēju brīvprātīgajiem darboties un 

pieteikties misijām visos Latvijas reģionos. 

NVA aicina gan nevalstiskās organizācijas, gan 

valsts un pašvaldību iestādes kļūt par tiem, kas 

palīdzēs koordinēt un administrēt NVA pārziņā 

esošo brīvprātīgā darba informācijas sistēmu 

"brivpratigie.lv", lai arī viņu reģionā brīvprātīgā 

darba organizatoriem un brīvprātīgā darba vei-

cējiem būtu iespēja pilnvērtīgi izmantot mājas 

lapas piedāvātās iespējas. 

Patlaban brīvprātīgā darba piedāvājumus var 

pieteikt Daugavpils, Jēkabpils un Jelgavas 

pilsētās, Daugavpils, Gulbenes, Bauskas, Ve-

cumnieku, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Pļavi-

ņu, Aizkraukles, Talsu, Dundagas, Rojas, 

Mērsraga, Dobeles, Madonas, Cesvaines, Ēr-

gļu, Lubānas, Varakļānu novados, kā arī Rīgā. 

Arī jomas, kurās brīvprātīgais darbs, tostarp 

aktivitātes jauniešiem, ģimenēm, kultūras un 

sporta pasākumi, tiek organizētas, ir dažādas - 

sporta, dabas un vides, kultūras, mākslas un 

citas jomas. Visaktīvākie brīvprātīgā darba 

veicēji ir jaunieši un seniori, taču arvien vai-

rāk brīvprātīgajā darbā iesaistās arī vidējās 

paaudzes pārstāvji, norādīja Mikoviča. 

Pēc viņas paustā, jaunā sistēma nākotnē no-

drošinās iespēju sniegt vienotu redzējumu par 

brīvprātīgā darba nozari, aktualitātēm, kā arī 

atspoguļos statistiskos rezultātus par brīvprā-

tīgā darba norisi visa Latvijā. 

Jau ziņots, ka no janvāra NVA aicina brīvprā-

tīgā darba organizatorus visā Latvijā pieteikt 

savas darba vietas informācijas sistēmā 

"brivpratigie.lv", kuru administrē un tās satu-

ru veido NVA kopā ar sadarbības partneriem 

reģionos - administratoriem, kas pārstāv ne-

valstiskās organizācijas un pašvaldības. 

BIEDRĪBA “JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS” NODROŠINĀS PA-

LĪDZĪBU BĒRNIEM AR ALERĢIJU 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs”, turpinot sadarbību ar Ziedot.lv 

projektā “Palīdzi trūcīgiem mazuļiem”, 

Vidusdaugavas reģionā  turpmāk no-

drošinās palīdzību bērniem ar alerģiju, 

kuriem neder ES pakās iekļautais piena 

maisījums. 

Palīdzību, vēršoties personīgi Jēkabpils NVO 

resursu centrā (Brīvības ielā 45, 2. stāvā, Jē-

kabpilī), varēs saņemt ģimenes, kuras konkrē-

tā brīdī atbilst šādiem nosacījumiem: 

 atrodas krīzes situācijā (kad vēl nedēļa ir 

palikusi līdz pabalstam, bet bērniņam 

vajag pārtiku šodien, nevis pēc nedēļas),  

 ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes 

statuss (ar sociālā dienesta piešķirtu 

atzinumu),  

 ir ārsta zīme, ka bērniņš nevar lietot trū-

cīgajiem domātajās pārtikas pakās ievie-

toto piena maisījumu, un ārsta zīmē 

ierakstīts kādu piena maisījumu bērnam 

ir jālieto. 

Vēršoties NVO resursu centrā, būs jāaizpilda 

iesniegums. 

Neskaidrību gadījumā  zvanīt uz tālr. Nr.: 652 

20097 (Jēkabpils NVO resursu centra birojs) 

laikā no 9.00 līdz 17.00. 

http://www.jekabpilsnvo.lv
http://www.jekabpilsnvo.lv


A.Sleže,  

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

6.martā beidzās Jēkabpils pilsētas paš-

valdības izsludinātais projektu kon-

kurss nevalstiskajām organizācijām, 

kurā projektu pieteikumus varēja ie-

sniegt atbilstoši nolikumam “Par kārtī-

bu, kādā nevalstiskās organizācijas 

iesniedz projektus konkursam”.  

Atbilstoši iepriekš minētajam nolikumam, 

nevalstiskās organizācijas viena projekta reali-

zācijai var pretendēt līdz 900 eiro. Šogad tika 

iesniegti kopumā 19 projektu pieteikumi, kas 

ir salīdzinoši nedaudz mazāk nekā pērn. Atbil-

stoši nolikumam “Par kārtību, kādā nevalstis-

kās organizācijas iesniedz projektus konkur-

sam”, šogad pašvaldības budžetā atvēlēti 8289 

eiro. Plānots, ka iesniegto projektu izvērtēša-

nas darba grupas sēde notiks nākamajā nedē-

ļā. 

Atgādināšu, ka visa gada laikā nevalstiskās 

organizācijas var pretendēt arī uz finansējumu 

atbilstoši otram pašvaldības nolikumam ne-

valstiskajām organizācijām - “Par kārtību, 

kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz pie-

teikumus projektu līdzfinansēšanai”. Šajā 

sadaļā pašvaldības budžetā šogad atvēlēti 

8366 eiro. 

NOSLĒDZIES JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 

IZSLUDINĀTAIS PROJEKTU KONKURSS  

NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM 
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Ir paziņoti 87 A/S „Latvijas valsts me-

ži” (LVM) finansētajā un fonda “Zie-

dot.lv” administrētajā 2017. gada Sociā-

lās palīdzības programmā atbalstītie 

projekti, starp kuriem ir arī biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” un tās 

biedrorganizāciju -“”Jēkabpils bērnu 

un jauniešu ar īpašām vajadzībām bied-

rības “Cerību sala”, Latvijas cistiskās 

fibrozes biedrības un Latvijas kaulu 

locītavu un saistaudu slimnieku biedrī-

bas Jēkabpils nodaļas iniciatīvas. 

16. martā Jēkabpils pilsētas pašvaldības do-

mes sēžu zālē biedrība “Jēkabpils NVO resur-

su centrs” rīkoja preses konferenci, kurā mi-

nētās biedrības sniedza informāciju par A/S 

LVM  atbalstīto projektu mērķiem un pare-

dzētajām aktivitātēm. 

Savukārt 21. martā A/S LVM atbalstīto pro-

jektu realizētāji tika aicināti uz fonda “Zie-

dot.lv” rīkoto semināru un līgumu par projek-

tu īstenošanu parakstīšanu LVM centrālajā 

birojā Rīgā. 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” A/S 

LVM atbalstītā projekta ietvaros no aprīļa līdz 

novembrim organizēs tekstilterapijas paveida 

– filcēšanas - nodarbības senioriem. “Jēkab-

pils bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām 

biedrība “Cerību sala” iegādāsies šujmašīnu 

un darbam ar to apmācīs biedrības dalībnie-

kus, starp iegādātajām precēm būs arī dažādi 

materiāli rokdarbiem, tajā skaitā dekupāžai, 

kuru ieplānots apgūt pamatīgāk. Latvijas cis-

tiskās fibrozes biedrība ar piešķirto finansēju-

mu nodrošinās ergoterapeita un fizioterapeita 

pakalpojumus personām ar invaliditāti un 

veidos sensoro istabu. Latvijas kaulu locītavu 

un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils 

nodaļa  rīkos apmācības darbā ar adāmmašī-

nu, kura arī tiks iegādāta par atbalstītā projek-

ta līdzekļiem. 

Nevar nepieminēt, ka starp atbalstītajiem 

projektiem ir arī Jēkabpils novada biedrības 

“Ūdenszīmes” un Krustpils novada biedrības 

“Rotanss” iniciatīvas. Kā informēja biedrības 

“Udenszīmes” vadītāja Ieva Jātniece, biedrība 

atbalstītā projekta ietvaros organizēs vasaras 

nometni ģimenēm ar bērniem. Sarunā ar 

biedrības “Rotanss” valdes priekšsēdētāju Ilzi 

Salenieci – Ūzuliņu tapa zināms, ka atbalsts 

biedrības projektam ļaus turpināt malkas 

sagādes pakalpojuma nodrošināšanu, organi-

zēt teritorijas sakopšanas darbus un sarīkot 

ekskursiju sociālajam riskam pakļautām per-

sonu grupām.  

PAZIŅOTI A/S „LATVIJAS VALSTS MEŽI” IZSLUDINĀTĀ  

KONKURSA REZULTĀTI PAR ATBALSTU  

SOCIĀLĀS JOMAS PROJEKTIEM 

21. marta seminārā NVO pārstāvjus uzru-

nāja fonda “Ziedot.lv” vadītāja Rūta Di-

manta  

Izziņai: 

Pamatojoties uz a/s „Latvijas valsts meži” un Partneru – nodibinā-

juma „Fonds „Ziedot.lv””, nodibinājuma „Latvijas Bērnu fonds” un 

biedrības „Latvijas Samariešu apvienība”,  2016.gada 23. decem-

brī noslēgto līgumu par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociā-

lajai jomai, 2016.gada 28.decembrī tika izsludināts konkurss at-

balsta saņemšanai sociālās jomas projektiem par kopējo summu 

300 000 eiro. 

Konkursā tika pieteikti 162 projekti par kopējo summu 1,1 miljo-

niem eiro. Mērķziedojumu padomes sēdē rūpīgi tika izvērtēti visi 

projekti, lai noteiktu tās iniciatīvas, kuras sniegs vislielāko un 

efektīvāko ieguldījumu sociālo problēmu risināšanā.  



Jēkabpils bērnu un jauniešu ar 

īpašām vajadzībām biedrība 

“Cerību sala” ar savām aktivitātēm 

un aprīkojumu, kurš iegādāts gan 

piesaistot sponsorus, gan gūstot 

atbalstu projektu konkursos, ir 

ieguvusi reģionālas nozīmes piere-

dzes gūšanas vietu speciālistiem – 

pedagogu atbalsta personālam 

darbam ar bērniem un jauniešiem, 

kuriem dažādu saslimšanu dēļ 

nepieciešama īpaša pieeja.  

Iepazīties ar to, kas un kā norisinās 

“Cerību salā” ikdienā, biedrību marta vidū 

apmeklēja  Līvānu novada izglītības iestāžu 

pedagogu atbalsta personāla grupa. Speciālis-

tes vēroja, kādus rokdarbus spēj darināt bied-

rības dalībnieki, kāds aprīkojums  tiek izman-

tots  dzīvē nepieciešamo iemaņu iegūšanai ar 

Montesori un citām metodēm, kā arī to, kādā 

veidā panākama muskuļu saspringuma 

mazināšana ar dažādu masāžas  ierīču 

palīdzību. Jaunizveidotajā relaksācijas 

istabā biedrības vadītāja Aija Kvēpiņa 

viešņām demonstrēja gaismas un 

aromterapijas ierīci, kā arī ūdens gul-

tu, kuras atslābinošo iedarbību varēja 

arī uz vietas pārbaudīt, to izmēģinot.  

Jāpiebilst, ka īpašu interesi pieredzes 

apmaiņas grupas dalībnieces no Līvā-

nu novada izrādīja par “Cerību salā” 

veidotajiem suvenīriem no sažuvušiem 

latvāņu kātiem. Kā piebilda viena no 

biedrības aktīvistēm – līvānietēm  bijis pār-

steigums, kāda radoša pieeja likta lietā,  iz-

mantojot dabā pieejamus materiālus. 

IEPAZĪSTAS AR “CERĪBU SALAS” DARBĪBU 

JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRĀ VIESOJAS DAUGAVPILS NOVADA  

JAUNIEŠU BIEDRĪBU PĀRSTĀVJI 

15. martā biedrībā “Jēkabpils NVO re-

sursu centrs” viesojās Daugavpils nova-

da jauniešu biedrību pārstāvji. Kā 

pastāstīja Daugavpils novada Jaunat-

nes lietu speciāliste Santa Matisāne, šis 

ir pieredzes apmaiņas brauciens ar 

mērķi iepazīt jauniešu nevalstisko or-

ganizāciju un organizāciju, kuras strā-

dā ar jauniešiem, darbību Jēkabpilī. 

Jauniešu delegācijas no Daugavpils 

sastāvā bija Višķu, Līksnas, Lauceses, 

Medumu un citu novada pagastu aktī-

vākie NVO dalībnieki. 

Viesus Jēkabpils NVO resursu centrā ar tā 

darbību un aktivitātēm, kurās iesaistīti jaunie-

ši, iepazīstināja valdes priekšsēdētāja Agita 

Pleiko. Par jauniešu iespējām, iesaistoties 

brīvprātīgajā darbā gan Eiropas mērogā  pro-

grammas “Erasmus + “Jaunatne darbībā”” 

ietvaros, gan Jēkabpils NVO resursu iniciēta-

jās akcijās, informēja darba grupu vadītājas 

Lāsma Zēberga un Ligita Upīte. 

Informatīvu prezentāciju par Jēkabpili vie-

siem parādīja Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

domes jaunatnes lietu speciāliste Ieva Gādma-

ne. 

Kopumā Jēkabpils NVO resursu centru ap-

meklēja vairāk nekā divi desmiti jauniešu no 

Daugavpils novada. Jāpiebilst, ka, lai kopā ar 

mājiniekiem – Jēkabpils NVO resursu centrā 

uz šo brīdi strādājošajiem jauniešiem, noska-

tītos iespaidu par Jēkabpili sniedzošo prezen-

tāciju, viesiem nācās piedzīvot īslaicīgas neēr-

tības šaurības dēļ. Šis fakts kārtējo reizi aplie-

cina to, ka vajadzība pēc plašākām telpām 

biedrībai “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir 

akūta  nepieciešamība.  
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AICINĀJA IEJUSTIES “PAVASARA SPĀRNOS” 
Ar mērķi savākt naudas līdzek-

ļus kādai no jauniešu iniciētām 

aktivitātēm, 24. martā Jēkab-

pils Tautas nama Baltajā zālē 

notika radošās apvienības 

“Gaismas istaba” organizētais, 

dzeju, mūziku un vizuālo māk-

slu apvienojošais pasākums 

“Pavasara spārnos”. 

Pasākumu vadīja Tatjana Izaja un 

tajā skanēja Vadima Hotuļova, Ali-

ses Marčenkovas, Kristīnes Bergma-

nes un Jāņa Veinberga dzeja pašu 

autoru lasījumā. Apmeklētāji varēja 

vērot K. Bergmanes un Lijas Jēgeres mākslas 

darbus – portretus un gleznas, kā arī baudīt 

klaviermūziku Līnas Nijazi  izpildījumā.  P ā r -

steigumu klātesošajiem sagādāja  biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” Eiropas jaun-

iešu brīvprātīgā darba programmas dalībnieks 

no Francijas Žiljēns Malu, kurš nolasīja frag-

mentu no savas topošās poēmas. Tulka trūku-

ma dēļ, satura vērtību klausītāji, diemžēl,  

nevarēja novērtēt. Bet tas, kā izrā-

dījās, Žiljēna priekšnesumam pie-

šķīris īpašu vērtību. Kā atzina vai-

rāki pasākuma apmeklētāji, tā 

bijusi vienkārši bauda – klausīties, 

kā skan franču valoda. 

Kā ziedojums jauniešu aktivitātēm 

Jēkabpilī tika savākti 20,00 EUR. 

Naudas līdzekļi jau ir nodoti izvēlē-

tajam administratoram – biedrībai 

“Jēkabpils NVO resursu centrs”. 

Līdz atbilstoša jauniešu pasākuma 

norisei nauda glabāsies adminis-

tratora kontā, par tās izlietojumu 

tiks ziņots.  

Pasākumu “Pavasara spārnos” atbalstīja Jē-

kabpils pilsētas pašvaldība un Jēkabpils Jaun-

iešu dome. 



4. martā uz jau VIII “Rokdarbu maģijas 

skolu”, kas tradicionāli norisinās, tuvo-

joties Starptautiskajai Sieviešu dienai, 

aicināja Latvijas Kaulu locītavu un sais-

taudu slimnieku biedrības Jēkabpils 

nodaļa. Faktiski “Rokdarbu maģijas 

skola” ir rokdarbiem un to darinātā-

jiem, kas lielākoties ir sieviešu kārtas 

pārstāves, veltīti svētki, kurus īsākā 

variantā tā arī var nosaukt – Rokdarbu 

svētki. Tajos ir iespēja gan izrādīt sa-

vus, gan noskatīt idejas rokdarbiem, 

gan iemācīties kādu jaunu rokdarbu 

tehniku vai paveidu, gan iegādāties ko 

sev tīkamu no bagātīgā piedāvājuma. 

Ierasti pasākumu apmeklē ne tikai Jē-

kabpils pilsētas, bet arī apkārtējo nova-

du rokdarbu interesenti, kā arī viesi no 

attālākām vietām – Rīgas, Garkalnes 

novada, Ilūkstes novada u.c. 

Pasākuma saimniece - Latvijas Kaulu locītavu 

un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils 

nodaļas vadītāja Valija Cīrule atklājot pasāku-

mu, klātesošos sveica ar tuvojošos pavasari un 

pauda prieku, ka jau astoto gadu “Rokdarbu 

maģijas skola” pulcē lielu interesentu skaitu. 

Biedrības iniciatīvu rīkot Rokdarbu svētkus 

atzinīgi novērtēja Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bas domes deputāts Andris Rutko, kurš vēlēja 

labu veselību, ideju un sapņu piepildīšanos. 

“Rokdarbu maģijas skolu” apmeklēja arī Lat-

vijas Kaulu locītavu un saistaudu slimnieku 

biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece Ma-

rika Karlsone, kā arī biedrības Cēsu nodaļas 

pārstāvji.  

Ar pašu darinātām galda spēlēm, dažādiem 

suvenīriem un rotaļlietām no koka “Rokdarbu 

maģijas skolas” amatnieku tirdziņā piedalījās 

Antūžu speciālās internātpamatskolas au-

dzēkņi mājturības un tehnoloģiju skolotāja 

Viļa Sīļa vadībā. V. Sīlis kā dāvanu Rokdarbu 

svētkos V. Cīrulei dāvināja svečturi Latvijas 

kontūru formā ar četrus novadus simbolizējo-

šām sveču ievietošanas vietām, bet Sieviešu 

dienā – svečturi sirds formā.  

Ekspozīciju ar daudzveidīgiem un krāšņos to-

ņos darinātiem priekšmetiem uz “Rokdarbu 

maģijas skolas” norises vietu bija atgādājuši 

Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām vaja-

dzībām biedrības “Cerību sala” aktīvisti. Ap-

meklētāju sajūsmu un bagātīgus aplausus 

izpelnījās biedrības biedru un viņu atbalstītā-

ju noorganizētais šovs - tērpu izrāde “Jaunie-

šu promenāde pilsētā” ar 18. gs. beigu un 

19.gs. sākuma pašu gatavoto pilsētnieku ap-

ģērbu demonstrāciju.  

Jau ceturto gadu ar saviem darbiem uz “Rok-

darbu maģijas skolu” ceļu bija mērojušas Gar-

kalnes novada senioru klubiņa “Strauts” dalīb-

nieces. Viņu kolekcijā varēja aplūkot ne tikai 

rakstainus cimdus, zeķes, plecu lakatus, bet 

arī vienu no īru mežģīņu paveidiem gatava 

apģērba veidā – no tamborētas lentas gatavo-

tā baltā veste apmeklētāju skatus piesaistīja 

jau no attāluma. 

Savukārt Jēkabpils novada Ābeļu pagasta 

biedrības “Ābeļzieds” rokdarbnieku grupa 

“Bitītes” pārsteidza ar rokdarbu kolekciju, 

kurā priekšmeti izgatavoti no  otrreizēji iz-

mantojamiem materiāliem – plastmasas iepa-

kojumiem, maisiņiem, pudelēm u.c. Pateico-

ties “Bitīšu” rokdarbniecēm, kuras V. Cīrulei 

dāvināja adītu kaklarotu,  uz vietas tika noor-

ganizēta adītu tekstila rotaslietaslietu meistar-

darbnīca. 

Uz otro meistardarbnīcu -“Ko var izgatavot no 

ieplīsušām zeķubiksēm … “ aicināja Latvijas 

Kaulu locītavu un saistaudu slimnieku biedrī-

bas Jēkabpils nodaļas rokdarbnieces, kuras 

rādīja kā vairs nevelkamas zeķubikses pārtop 

mīkstā paklājiņā. 

Pasākums noslēdzās ar īru mežģīņu meistares 

Veras Vērdiņas (Rīga) vadīto darbnīcu “Īru 

mežģīnes – vienkārši un satriecoši. Darināša-

nas pamatprincipi iesācējiem”.  

Kā atzina “Rokdarbu maģijas skolas” apmek-

lētāji, šis pasākums tiekot gaidīts līdzko aizva-

dīta Jaunā gada sagaidīšana. “Gaidu pavasari 

un ar to man simbolizējas košu krāsu šalles un 

lielie lakati, ko var likt uz pleciem, kad ziemas 

mētelis nomainīts ar plānāku. Pati adu un 

tamborēju, un šeit var noskatīt  musturus 

saviem rokdarbiem,” saka Ruta no Ilūkstes.  

Vairāki rokdarbu cienītāji uzsvēra to, ka patī-

kot daudzveidība, kāda vērojama. “Apej vienu 

riņķi – visa kā tik daudz, ka gribot negribot 

jāiet vēl, lai atcerētos redzēto,” savus iespai-

dus pauž Aleksandra no Jēkabpils. 

Jāpiebilst, ka bez nosauktajām organizācijām 

“Rokdarbu maģijas skolā” piedalījās arī dau-

dzi individuālie ražotāji un rokdarbnieki, kuru 

piedāvājums pārsteidza pat pieredzes bagātas 

meistares. To, ko varēja apskatīt un pat iegā-

dāties, nemaz nevar uzskaitīt. Tāpēc nākam-

gad, lai nepalaistu garām dienu, kad norisinā-

sies jau IX Rokdarbu svētki, sekojiet informā-

cijai www.jekabpilsnvo.lv. 

NORISINĀS VIII “ROKDARBU MAĢIJAS SKOLA” 
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“RODACY” PĀRSTĀVJI TIEKAS AR ERASMUS+  

PROGRAMMAS PROJEKTA PARTNERIEM 
Jēkabpils poļu biedrības “Rodacy” pār-

stāvji februāra beigās devās uz Poliju - 

Dombrovas Gurničas pilsētu, kur noti-

ka programmas Erasmus  +  četru val-

stu kopprojekta „Zināšanas bez barje-

rām  – inovatīvas izglītības metodes” 

dalībnieku pirmā tikšanās. 

Kā informē Jēkabpils poļu biedrības “Rodacy” 

valdes loceklis Rihards Barkovskis, minētajā 

projektā Latviju pārstāv biedrība “Rodacy”, 

Lietuvu – Lietuvas poļu zinātnieku apvienība, 

Čehiju – poļu kultūrizglītojošā biedrība PZKO 

un Poliju - Dombrovas Gurničas Augstākā 

Biznesa skola, kas ir projekta vadošais koordi-

nators. 

Projektā gaitā ir paredzēts, ka tiks izveidota 

kompleksa pieaugušo neformālās attālinātās 

izglītības sistēma ar augstas kvalifikācijas 

pasniedzējiem. Kursu dalībnieki vienlaikus ar 

apmācībām darbosies kā metodes eksperti – 

ieteiks un veiks uzlabojumus. 

Tikšanās reizē Dombrova Gurničā notika 

partnerorganizāciju pārstāvju apmācības par 

tēmu e-apmācība (e-learning) un tās platfor-

mas darbības principiem, e-apmācības admi-

nistrēšana, kursu sagatavošana un vadīšana. 

Polijā tiekot augstu novērtēts darbs, ko ārpus 

Polijas darbojošās poļu sabiedriskās organizā-

cijas iegulda savu senču kultūras mantojuma 

saglabāšanā - „Pateicamies par poliskuma 

saglabāšanu jūsu dzimtenēs” – tādus vārdus 

teicis Augstākās Biznesa Skolas valdes pār-

stāvis, uzrunājot projekta Erasmus+  dalībnie-

kus - poļus no Latvijas, Lietuvas un Čehijas. 

Bijis padomāts arī par viesu brīvā laikā pava-

dīšanu – ticis noorganizēts  muzeja Katovicē  

un senās pils Bendzinā apmeklējums. 
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LAUKU PARTNERĪBĀ  “SĒLIJA” NOSLĒGUSIES  

2017. GADA LEADER PROJEKTU PIEŅEMŠANAS 2. KĀRTA 

LEADER programmas 2014.- 

2020. gada periodā projektu 

pieņemšana pirmo reizi tika 

organizēta no 2016. gada 9. 

maija līdz 9. jūnijam. 

2017. gada konkurss – tātad, projektu iesnieg-

šanas 2. kārta, norisinājās no 1.februāra līdz 

1.martam.  Šajā kārtā projektus iesniegt bija 

iespējams sešās rīcībās – divās, kas attiecinā-

mas uz uzņēmējdarbības attīstību, un četrās 

sabiedriskā labuma rīcībās. Kopumā konkursā 

iesniegti 55 projekti, kas ir par 10 projektiem 

vairāk nekā 2016. gada konkursā. 

Iesniegto projektu skaits un pieprasītās sum-

mas pa rīcībām ir šādas: 

Uzņēmējdarbības attīstība. 

1. Rīcība “Darbs un pārticība”. Iesniegti 13 

projekti. Konkursā pieejamā sum-

ma – EUR 243 400.00. Pieprasītā 

summa – EUR 500 549.84  

Sabiedriskā labuma rīcības. 

1. Rīcība “Sakārtota un droša dzīves vide”. 

Iesniegti 10 projekti. Konkursā pieejamā 

summa EUR 80 000.00. Pieprasītā sum-

ma – EUR 171 184.88 

2. Rīcība “Veselīga dzīves vide”. Iesniegti 13 

projekti. Konkursā pieejamā summa – 

EUR 80 000.00. Pieprasītā summa – 

EUR 225 550.89 

3. Rīcība “Draudzīga un atbalstoša dzīves 

vide”. Iesniegti 11 projekti. Konkursā 

pieejamā summa – EUR 80 000.00. 

Pieprasītā summa – EUR 203 785.78  

4. Rīcība “Spilgta un apgarota dzīves vide”. 

Iesniegti 8 projekti. Konkursā pieejamā 

summa – EUR 80 000.00. Pieprasītā 

summa – EUR 176 013.79. 

Salīdzinoši – no 2016. gada konkursā iesnieg-

tajiem 45 projektiem apstiprināti un īstenot 

uzsākti 24 projekti.  

Šobrīd Lauku partnerībā “Sēlija” tiek uzsākts 

projektu izvērtēšanas process, un marta mē-

neša beigās būs zināms projektu ranžējums 

vietējās rīcības grupas līmenī. Aprīļa pirmajās 

dienās šis saraksts kopā ar projektu vērtēju-

miem tiks iesniegts Lauku atbalsta dienestā, 

un šai līmenī izvērtēšana aizņems aptuveni 

trīs mēnešus. Līdz ar to – atbalstīto projektu 

autori var gatavoties uzsākt ieviešanu jūlija 

mēnesī. Par saņemtajiem vērtējumiem Lauku 

partnerības “Sēlija” līmenī  tiks informēti visi 

projektu iesniedzēji. 

AR ATLAIDI JĒKABPILS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ  

VARĒS BRAUKT VISI PILSĒTĀ DEKLARĒTIE PENSIONĀRI 

Ar 1. aprīli stāsies spēkā Jēkabpils pilsētas 

domes lēmums par grozījumu 22.10.2015. 

lēmumā Nr.315 “Par braukšanas maksu un 

atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas 

nozīmes maršruta autobusos”, ar kuru tiek 

noteikts, ka par vienu braucienu pilsētas 

teritorijā Jēkabpils pilsētas administratīvajā 

teritorijā deklarētajām vecuma pensiju sa-

sniegušajām personām (pensionāriem, kuriem ir tiesības uz 

valsts sociālās apdrošināšanas pensiju), uzrādot braukšanas 

atvieglojumu apliecinošu dokumentu, būs jāmaksā 0,24 

EUR. 

Ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu ir realizējusies pērnā gada rudenī 

biedrības “Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība” pašvaldībā ie-

sniegtā iniciatīva par vienotas atlaides piešķiršanu  braucieniem sa-

biedriskajā transportā visiem pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem 

pensionāriem, nevis, kā bija līdz šim – tikai tiem, kuri sasnieguši 70 

gadu vecumu. “Normatīvs, ka pilsētas sabiedriskajā 

transportā ar atlaidi var braukt vienīgi tie pensionā-

ri, kuri vecāki par 70 gadiem, daļu pelnītā atpūtā 

devušos iedzīvotāju nostādīja nevienlīdzīgā stāvok-

lī. Jo – ar ko gan atšķiras pensionārs, kam, piemē-

ram,  ir 69 gadi no tā, kuram ir 70. Tāpēc vērsāmies 

pašvaldībā un esam gandarīti, ka mūsu ieteikums ir 

atbalstīts”, saka biedrības “Jēkabpils pilsētas pensi-

onāru apvienība” valdes locekle Ārija Spēka. 

Savukārt braukšanas atvieglojumu apliecinošu dokumentu  no 15. 

marta var saņemt pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā  -  ieradoties 

personīgi,  klientu apkalpošanas speciālistam uzrādot  derīgu personu 

apliecinošu dokumentu un pensionāra apliecību. Līdzi jāņem arī foto-

grāfija. Ja pensionārs nevar ierasties personīgi, tad apliecību var sa-

ņemt pilnvarotā persona, klientu apkalpošanas speciālistam uzrādot 

derīgu personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru par tiesībām rīko-

ties pilnvarotāja vārdā.  



18. martā Līvānu novada Kultūras cen-

trā notikušajā pašvaldību apvienības 

"Sabiedrība ar dvēseli - Latvija" (SDL) 

gada noslēguma pasākumā pēc pasāku-

ma dalībnieku balsojuma par labāko 

iniciatīvu Zemgales reģionā tika atzīts 

un balvu 150,- EUR  saņēma Krustpils 

novada Variešu pagasta biedrības 

“Ungurmuiža” (koordinatore – Aija 

Prokofjeva) īstenotais projekts “Pūču 

takas izveide Krustpils novada Med-

ņos”. Gada noslēguma pasākuma ietva-

ros tiek godināti projektu īstenotāji no 

tām pašvaldībām, kas ir SDL dalībnieki 

un tiek apbalvoti aizvadītā gada veik-

smīgākie projekti katrā no pieciem re-

ģioniem – Rīgas, Zemgales, Vidzemes, 

Latgales un Kurzemes 

Kā pastāstīja A. Prokofjeva, novada pašvaldī-

bas atbalstītā projekta ietvaros ir iekārtota 

atpūtas un fizisko aktivitāšu taka pie Liepenes 

pamatskolas ar nosaukumu “Pūču taka”.  

Pirms “Pūču takas” izveides darbiem tika 

izsludināts pūču konkurss. 

Tam tika iesniegti divi darbi 

– kokā darinātas pūces. Vēl 

divas pūces tika izgatavotas 

projekta ietvaros organizē-

tajā radošajā darbnīcā. 

Kamēr radošās darbnīcas 

vīriešu kārtas dalībnieki ar 

zāģiem un kaltiem  darbojās 

pie koka pūču apstrādes, 

jaunākie kopā ar mammām 

pūces zīmēja uz lieliem 

akmeņiem. “Pūču takas” 

iekārtošanai pašvaldība ir 

atbalstījusi divus projektus, 

bet SDL konkursam izvirzī-

tajam tika piešķirti 600,00 EUR.  A. Prokofje-

va piebilst, ka vērojot biedrību prezentācijas, 

radies secinājums, ka ne naudā vērtējams  

NVO paveiktais. Kā piemēru “Ungurmuižas” 

projekta koordinatore min, ka neko dižāku, 

pēc rezultāta spriežot, nav paveikusi biedrība 

no Vidzemes reģiona ar atbalstā piešķirto 

summu 4000,00 EUR. 

Gandarījumu par paveikto 

sniedzot ne tikai pašvaldību 

apvienības atzinība, bet arī 

tas, ka ir saņemtas pateicī-

bas no līdzcilvēkiem – lai 

nokļūtu uz “Pūču takas” 

sākumu, jāmēro ceļš gar 

kapiem. Arī to apmeklētāji 

ir pauduši labus vārdus par 

sakopto apkārtni. Savukārt 

iedzīvotāji, kuri iecienījuši 

sportiskās aktivitātes darba 

nedēļu nogalēs, uzteikuši 

“Ungurmuižas” iniciatīvu 

par ģimenes saites vienojo-

šo aspektu – kamēr vecāki skrienot krosu, sev 

piemērotus fiziskus vingrinājumus turpat 

skolas stadionā vai “Pūču takā” var veikt 

gados jaunākie ģimenes locekļi.  

Foto: Elīna Serkova – biedrības 

“Ungurmuiža” valdes locekle /Facebook/  

BIEDRĪBAS “UNGURMUIŽA” INICIATĪVU  

ATZĪST PAR LABĀKO ZEMGALES REĢIONĀ 
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Izziņai: 

SDL ir apvienojušās pašvaldības, kuras ik gadus piešķir līdzekļus 

iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai. Iedzīvotāji raksta projektus, 

komisija tos izvērtē, un atbalstītie projekti saņem pašvaldības 

līdzfinansējumu, lai biedrība vai iedzīvotāju grupa savu ideju 

varētu īstenot, dodot savu ieguldījumu sabiedrībai un apkārtējai 

videi.  Minēto iniciatīvu Latvijā ieviesa Nīderlandes fonds KNHM, 

bet pēc fonda aiziešanas no Latvijas to turpināja Latvijas pašval-

dības. SDL darbojas kā Latvijas Pašvaldību savienības struktūr-

vienība. 

BIEDRĪBA “ŪDENSZĪMES”, IEGŪSTOT LOCAL UP 

BALVU, KALDABRUŅAS VĀRDAM LIEK SKANĒT 

STARPTAUTISKĀ MĒROGĀ 
Šī gada 13. janvārī biedr5ības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” 

mājas lapā www.jekabpilsnvo.lv 

tika publicēta ziņa “Aktīvi darbo-

jies 2016. gadā – piesakies Local 

Up Balvai!”  par iespēju pieteik-

ties Local Up Balvai, kas ir  vietējo 

aktīvistu izdarītā apbalvošana un 

iedrošinājums turpināt iesākto 

darbu, dodot aktīvistiem jaunas 

prasmes un padarot viņu veiku-

mu redzamu plašākā sabiedrībā. 

Konkursā varēja piedalīties individuālas 

personas, neformālas grupas un neval-

stiskās organizācijas, kas darbojas Lat-

vijas, Ukrainas vai Polijas ciemos un 

pilsētās (ne lielākās par 50 000 iedzīvotāju) 

un kas 2016. gada laikā realizēja projektus vai 

pasākumus, kas pozitīvi ietekmēja vietējos 

iedzīvotājus šajā pilsētā vai ciemā.  

Local Up Balvu varēja saņemt trīs kategorijās: 

Labākā integrācijas iniciatīva, Labākā kultū-

ras iniciatīva un Labākā sociālā biznesa inicia-

tīva. Biedrība “Ūdenszīmes”, pārstāvot Kal-

dabruņu, uzvarēja kategorijā “Labākā kultūras 

iniciatīva”. Local Up Balvas rīkotāji pateicās 

biedrībai par lielisko pieteikumu un realizēta-

jiem projektiem „Iezīmē kartē savu ciematu!” 

un „Latvija sienā, salā un lapās”. Projekti 

pārsteidza ar savu drosmi, izdomu  un poētis-

kumu. 

Biedrības “Ūdenszīmes” valdes locekle 

Ieva Jātniece pastāstīja, ka par Balvas 

saņemšanu ticis paziņots elektroniskā 

vēstulē un kā balva ir piešķirtas tiesības 

sešiem biedrības dalībniekiem apmeklēt 

pieredzējušu ekspertu vadītas meistar-

klases. Tās notikšot Rīgā – maija beigās, 

jūnija sākumā un piedāvātas tiekot četras 

tēmas. “Mums interesantākas šķiet trīs 

no piedāvātajām, Domājam, ka apmeklē-

sim meistarklases “Dizains – iespējas 

jauniem risinājumiem”; “Mājaslapu vei-

došana un digitālā klātbūtne” un   

“Projektu vadīšana un sadarbības partne-

ru piesaistīšana”, piebilst I. Jātniece. 

Jāatzīmē, ka kategorijā “Labākā sociālā 

biznesa iniciatīva” ar projektu “Create your 

own wonder land” (“Radi pats savu brīnumze-

mi”) uzvarēja Borodiankas pilsēta no Ukrai-

nas un kategorijā “Labākā integrācijas iniciatī-

va” ar projektu „100 lietas, vietas, darbi un 

cilvēki Latvijas jubilejai” – Sigulda. 

Foto:  no biedrības “Ūdenszīmes” arhīva/ 

Viena no projekta „Latvija sienā, salā un lapās” akcijām 

- koncerts “Sala stabules” norisinājās Červonkas luterā-

ņu baznīcā  
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SOS - PUSAUDŽU VIDŪ IZPLATĀS BĪSTAMA SPĒLE 

Latvijas pusaudžu vidū izplatās spēle 

"Zilais valis", kuras augstākajā -50. 

līmenī - ir jāizdara pašnāvība. 

Interešu izglītības iestāde "Laimes kalve" ar 

nodarbībām par saskarsmi un motivāciju 

mācīties viesojās kādā lielā Latvijas skolā. 

Vienā no lekcijām skolēni sarunās ļoti bieži 

minēja vārdu salikumu "Zilais valis". Lielais 

vairums domāja, ka "Laimes kalves" lektores 

uz skolu atnākušas, lai runātu ar viņiem par 

šo spēli. Īpaši lielu uzmanību pievērsa daudzo 

skolnieku skaits ar dažādām roku traumām. 

Pajautājot par traumu iemeslu, atbildes izska-

nēja visai dažādas: neveiksmīga rīkošanās ar 

nazi, nejauša trauma. Tomēr tuvumā esošo 

skolēnu reakcijas uz šīm atbildēm bija vien 

smiešanās. 

Lai noskaidrotu, kas tad ir minētais "Zilais 

valis", Interešu izglītības iestādes "Laimes 

kalve" pārstāvji nolēma sameklēt vairāk infor-

mācijas. Liels bija pārsteigums, ka zem nosau-

kuma "Zilais valis" atklājās ļoti nežēlīga un 

dzīvībai bīstama spēle. Par to tūlīt pat infor-

mēja arī skolas direktori, kura neko nebija 

dzirdējusi par šādu spēli, vien ievērojusi, ka 

daudzi pusaudži atgriezušies pēc brīvdienām 

ar dažādām traumām. Iespējams, tiešām šie 

jaunieši brīvdienās aktīvi atpūtušies un tā sevi 

savainojuši. Taču piesardzība un informētība 

nekad nav lieka. Tāpēc skolas vadība saņēma 

gan plašāku informāciju par spēles postoša-

jām sekām, gan ieteikumu parunāt ar traumē-

to pusaudžu vecākiem. 

Lai pasargātu Latvijas pusaudžus, interešu 

izglītības iestāde "Laimes kalve" vēršas pie 

vecākiem un pedagogiem, vecākajām māsām 

un brāļiem - pievērsiet uzmanību pusaudžu 

uzvedībai!  Lasīt tālāk 

Interešu izglītības iestādes “Laimes Kalve” 

direktore Ilze Apša raidījumā “Pilsētas pulss” 

kopā ar citiem aktīvistiem diskutē par bīsta-

mo spēli 

STRUKTURĒTĀ DIALOGA V CIKLA NOSLĒGUMA KONFERENCE 

VIENO VAIRĀK KĀ 200 DALĪBNIEKUS 

No 8. līdz 10. martam Liepājā no-

risinājās Strukturētā Dialoga V 

cikla noslēguma konference, kura 

vienojot vairāk kā 200 dalībnie-

kus, veicināja pēdējās sarunas un 

diskusijas par V cikla tēmu – 

“Veicināt visu jauniešu iesaisti 

dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” 

ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrī-

bai!”. 

Noslēguma konferences mērķis bija atskatīties 

uz V cikla 35 aktivitātēm, to rezultātiem un 

pēdējo reizi veicināt sarunu par šī cikla laikā 

izstrādātajām rekomendācijām un, jo īpaši 

svarīgi, to ieviešanu mehānismiem, gan Latvi-

jas, gan Eiropas mērogā. Strukturētā Dialoga 

V ciklā kopumā norisinājušās 35 aktivitātes, 

iesaistot pusotru tūkstoti dalībniekus no visas 

Latvijas, gan jauniešus, gan lēmumu pieņēmē-

jus, gan ekspertus jaunatnes jomā.  

Atšķirībā no citām V cikla aktivitātēm, noslē-

guma konferences pirmajā dienā tika nodalī-

tas 2 darba grupas - jaunieši un jaunatnes 

jomas eksperti/lēmumu pieņēmēji. Jaunie-

šiem bija iespēja iejusties lēmumu pieņēmēju 

lomā - diskusija par rekomendāciju ieviešanu 

un realizēšanu tika veidota ar simulācijas 

palīdzību. Jaunatnes jomas speciālisti un 

lēmumu pieņēmēji savā starpā kritiski izvērtē-

ja savas un citu jomas pārstāvju iespējas pie-

dalīties potenciālo rekomendāciju ieviešanā 

un realizēšanā. 

Konferences otrās norises dienas vakarā, ar 

uguns šovu, jauniešu veidotām aktivitātēm, 

muzikāliem priekšnesumiem un citiem pār-

steigumiem, tika atklāta "Latvijas jauniešu 

galvaspilsētas 2017 - Liepāja" aktivitāšu sezo-

na. 

Ar noslēguma konferences ziņojumu, foto/

video un citiem konferences laikā iz-

mantotajiem materiāli iespējams iepa-

z ī t i es  ht tp: / / l j p . lv /a tska t s -u z -

struktureta-dialoga-v-cikla-nosleguma-

konferenci/  

Paldies par sadarbību visiem reģionāla-

jiem partneriem: Zemgales NVO cen-

tram, Saldus jauniešu domei "Es un mēs", 

nodibinājumam "Baltijas Reģionālais 

fonds" (BRF), Jēkabpils NVO resursu centram

(JNVORC), BJC "Dari Vari",  Valmieras Nova-

da fondam, Dienvidlatgales NVO atbalsta 

centram, biedrībai "Jaunatne smaidam", Kur-

zemes NVO centram. 

Paldies par sadarbību visām 29 pašvaldībām 

un pagastu pārvaldēm par iesaisti SD V cikla 

norisēs. 

Paldies Izglītības un zinātnes ministrijai, Lat-

vijas Pašvaldību savienībai un Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūrai par sa-

darbību SD V cikla norišu veidošanā. 

Informāciju sagatavoja:Latvijas Jaunatnes 

padome ljp@ljp.lv. 

ATCERAS KOMUNISTISKAJĀ GENOCĪDĀ CIETUŠOS 

Kā ik gadus, arī šogad 25. martā sēru 

ietērpā izkārtie karogi liecināja par 

dienu, kad pieminam Komunistiskajā 

genocīdā cietušos. Jēkabpilī atceres 

pasākumi sākās ar piemiņas dievkalpo-

jumu Krustpils evaņģēliski luteriskajā 

baznīcā, kam sekoja atceres brīdis pie 

piemiņas akmens Staļina represijās 

cietušajiem (1941.-1949.) Rīgas ielā un 

Atmiņu pēcpusdiena Jēkabpils Vēstu-

res muzejā.  

Atceres brīdī pie piemiņas akmens Staļina 

represijās cietušajiem (1941.-1949.) klātesošos 

uzrunāja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznī-

cas Daugavpils diacēzes Sēlpils iecirkņa prā-

vests Ainārs Spriņģis, biedrības “Latvijas poli-

tiski represēto apvienība” Jēkabpils nodaļas 

valdes priekšsēdētāja Maruta Līce, kura, citē-

jot kādas represētās atmiņas, ieskicēja 1949. 

gada pavasara atnākšanu Latvijā kontrastā ar 

komunistiskās lielvaras fizisko un emocionālo 

vardarbību – izsūtītie tikuši biedēti ar teikto, 

ka prombūtnei no Latvijas ir termiņš 20 gadi 

vai pat – viss mūžs. 

Lasīt tālāk 

 

http://jekabpilsnvo.lv/2017/03/sos-pusaudzu-vidu-izplatas-bistama-spele/
http://ljp.lv/atskats-uz-struktureta-dialoga-v-cikla-nosleguma-konferenci/
http://ljp.lv/atskats-uz-struktureta-dialoga-v-cikla-nosleguma-konferenci/
http://ljp.lv/atskats-uz-struktureta-dialoga-v-cikla-nosleguma-konferenci/
http://jekabpilsnvo.lv/2017/03/atceras-komunistiskaja-genocida-cietusos/
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TIEK IZSLUDINĀTS GRANTU KONKURSS  

NOMETŅU ORGANIZATORIEM 

ABLV Charitable Foundation izsludina 

grantu konkursu līdzfinansējuma sa-

ņemšanai programmas „Palīdzēsim 

izaugt!” ietvaros nometņu organizēša-

nai skolēnu mācību brīvlaikos visa gada 

garumā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 

2018.gada 31.oktobrim. 

ABLV Charitable Foundation izsludina grantu 

konkursu, aicinot nometņu organizētājus 

pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai 2 

sadarbības gadu ietvaros. Grantu konkursa 

mērķis ir veicināt sociāli mazaizsargātu bērnu 

attīstību un veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, 

sniedzot atbalstu trūcīgo, maznodrošināto 

bērnu ģimeņu bērniem, viņu vecākiem un 

bērniem ar ilgstošām saslimšanām vai sociālā 

riska ģimenēm visā Latvijā, sniedzot atbalstu 

rehabilitējošu, attīstošu un izglītojošu dienas 

un diennakts nometņu apmeklēšanai. 

Uz grantu var pretendēt Latvijā reģistrēta 

biedrība vai nodibinājums; pašvaldība vai tās 

iestāde, vai pašvaldību veidota aģentūra, ku-

ras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu; 

valsts iestāde vai valsts aģentūra, kuras darbī-

ba nav saistīta ar peļņas gūšanu. 

Kopējais grantu konkursam atvelētais finansē-

jums 2017.gada projektiem ir 183 536 EUR. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 

20.marts (līdz plkst. 23:59), nosūtot elektroniski 

uz e-pastu info@ablv.org. Grantu konkursa 

nolikums, pieteikuma forma un budžeta forma ir 

pieejamas Fonda mājas lapā www.ablv.org sada-

ļā “Kā saņemt finansējumu”. 

ABLV Charitable Foundation dibināja ABLV 

Bank akcionāri Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, 

lai īstenotu dzīvē savas pamatvērtības un 

sekmētu uzņēmēju atbildību par sabiedrību 

un vidi. Fonds darbojas kā galvenais ABLV 

Bank partneris labdarības jomā, atbalstot 

radošus cilvēkus un izcilas organizācijas, kas 

iegulda pūliņus un zināšanas, lai sasniegtu 

visiem svarīgus mērķus – veidotu saliedētu, 

pārtikušu un drošu sabiedrību. Fonda uzma-

nības lokā ir laikmetīgā māksla, bērni un 

jaunieši, izglītības un pilsoniskās sabiedrības 

attīstība, kā arī Rīgas pilsētas labiekārtošanas 

projekti. Aizvadītajos gados Fonds ir atbalstī-

jis 300 projektus, piešķirot tiem finansējumu 

vairāk kā 3 000 000 EUR apmērā. 

Sīkāka informācija: 

Madara Bērziņa, projektu vadītāja  

ABLV Charitable Foundation 

Tālr. (+371) 67281383 

E-pasts: info@ablv.org 

www.ablv.org 

Ilva Kalnāja,  

Zemgales plānošanas reģiona kultūras attīstības 

speciāliste 

Līdz 4. aprīlim turpinās pieteikumu 

pieņemšana Zemgales Plānošanas reģi-

ona izsludinātajam  Valsts Kultūrkapi-

tāla fonda un VAS Latvijas valsts meži 

finansētajam Zemgales kultūras pro-

grammas projektu konkursam. Atbalsts 

paredzēts dažādu Zemgales specifisko 

kultūras vērtību saglabāšanas, popula-

rizēšanas, attīstības un pieejamības 

nodrošināšanas projektiem. 

Projekta mērķis, līdzīgi kā iepriekšējos gados, 

ir sekmēt specifisko Zemgales materiālo un 

nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu, 

veicināt zemgaļu un sēļu kultūras daudzveidī-

bas saglabāšanu vienota Zemgales tēla veido-

šanā un attīstībā, atbalstīt mākslas jaunrades 

un pētniecības procesus kultūras jomā visā 

Zemgales reģionā, sekmēt reģiona līdzsvarotu 

attīstību kultūras nozarē. Šogad Valsts Kultūr-

kapitāla fonda padome „Latvijas valsts mežu 

finansētās Zemgales kultūras programmai 

2017” projektu realizācijai piešķīrusi 71 tūk-

stoti eiro. 

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami 

laikā no 3. marta līdz 4. aprīlim, plkst.17.00 

Zemgales plānošanas reģiona birojā Jelgavā 

vai Jēkabpilī. Detalizēta informācija par pro-

jekta pieteikumu sagatavošanas un iesniegša-

nas kārtību atrodama konkursa nolikumā. 

Nolikums un pieteikuma veidlapa atrodama 

gan ZPR mājaslapā, gan kkf.lv sadaļā “Latvijas 

valsts mežu atbalsts kultūras programmām 

reģionos”. 

Konkursa rezultāti pēc 20. aprīļa tiks publicēti 

abās minētajās vietnēs. Projektu realizācijas 

laika grafikam jāiekļaujas laika periodā no 

2017. gada 1. maija līdz 2017. gada 15. decem-

brim. 

Jāatzīmē, ka par projekta pieteikumu sagata-

vošanu notiks divi informatīvie semināri, 

Jēkabpilī - 14. martā 

plkst.11 (Krustpils 

novada pašvaldības 

konferenču zālē, Rīgas ielā 150a), un Jelgavā - 

15. martā plkst.10 ZPR telpās (Katoļu ielā 2b, 

Jelgavā). Dalība seminārā iepriekš reģistrējo-

ties – līdz 13.03. Jēkabpils semināram, un līdz 

14.03. Jelgavas semināram. 

Tāpat iespējams saņemt konsultācijas klātienē 

- ZPR telpās pirmdienās no plkst.13 līdz 

plkst.16.30 vai iepriekš vienojoties par citu 

konsultācijas laiku (programmas vadītāja Ilva 

Kalnāja, tālr. 28814226 un 63084947, e-

pasts: ilva.kalnaja@zpr.gov.lv, skype: il-

va.kalnaja). 

Pērn projektu konkursam tika iesniegti 118 

projekti, no kuriem atbalstīti 67 ar atbalsta 

intensitāti robežās no 250 līdz 3500 eiro. 

2017. gadā paredzēts atbalstīt vismaz 50 kul-

tūras projektus, juridiskām personām pietei-

kumus atbalstot vismaz 70% apmērā. 

TURPINĀS PIETEIKŠANĀS LATVIJAS VALSTS MEŽU FINANSĒTA-

JAI ZEMGALES KULTŪRAS PROGRAMMAI 2017 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2017. gada marts 

AICINĀM SENIORU BIEDRĪBAS PIETEIKTIES  

PROGRAMMAS “ATBALSTS SENIORIEM”  

PROJEKTU KONKURSĀ 
Programmas mērķis ir veicināt senioru iesaistīšanos sabiedriskajā 

dzīvē caur sporta, izglītības un sociālām aktivitātēm. Priekšroka tiks 

dota tām biedrībām, kuru iesniegtais projekts veicinās jaunu biedru 

iesaistīšanos biedrības aktivitātēs. 

Kopējais finansējuma apjoms ir 10 000 eiro. Viena biedrība var pre-

tendēt uz summu līdz 1000 eiro. 

Lūdzu sūtiet pieteikuma anketas elektroniski 

uz e-pastu: inese.valdheima@iniciativa.lv līdz 

š. g. 7. aprīlim. Jautājumu vai neskaidrību 

gadījumā, lūdzu, zvaniet pa tālruni 25631428. 

Pi ete i ku ma  an keta  še i t :  http://

www.iniciativa.lv/lkif%EF%BD%9Ciesniedz-projektu.html 

mailto:info@ablv.org
http://www.ablv.org
http://www.iniciativa.lv/lkif%EF%BD%9Ciesniedz-projektu.html
http://www.iniciativa.lv/lkif%EF%BD%9Ciesniedz-projektu.html
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Biedrība «Latvijas ģenerāļu klubs» sa-

darbībā ar Sēlijas novadu apvienību, 

Jaunjelgavas novada domi, Jaunsar-

dzes un informācijas centru un Nacio-

nālajiem bruņotajiem spēkiem aicina 

jauniešus piedalīties pasākuma 

«Latviešu karavīrs laikmetu griežos» 

2017. gada radošo projektu konkursā 

«Sēlijas novadu patriotiem pa pēdām». 

2017. gada radošo darbu konkurss tiek veltīts 

Latvijas simtgadei. Konkursa organizatoru 

iecere ir dot iespēju konkursa dalībniekiem 

savos darbos atspoguļot Sēlijas kultūrvēsturis-

kā reģiona cilvēkus – Latvijas patriotus, kuru 

vārdi pieder visai valstij. 

Sēlijai pieder daudz spožu personību Latvijas 

zvaigznājā ― Vecais Stenders, Pauls Stradiņš 

un Jānis Stradiņš, Aleksands (Jēkabs) Grīns, 

Jānis Jaunsudrabiņš, Arvīds Žilinskis, Vairo-

nis Jakāns, Lūcija Ķuzāne un Māra Svīre ― tie 

ir tikai daži no daudziem Sēlijas dēliem un 

meitām. Sēlijā izcīnītas arī Latvijas atbrīvoša-

nas kara cīņas, te dzimuši vairāki desmiti 

Lāčplēša kara ordeņa kavalieru, piemēram, 

kapteinis Kristaps Krišs Upelnieks, ģenerālis 

Jānis Teodors Indāns un daudzi citi. 

Pēdējā gadu desmitā aktīvie sēļi ir apvienoju-

šies Sēļu klubā un Sēlijas novadu apvienībā 

(Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, 

Neretas, Salas un Viesītes novadi un Krustpils 

novads), lai atjaunotu kultūrvēsturiskā nova-

da spozmi. Tiek rīkoti Sēlijas kongresi, ir veik-

smīga sadarbība kultūras un jaunatnes darba 

jomā. 

«Dzimis Sēlijā» ir Sēlijas jauniešu vadmotīvs, 

un šogad lai tas caurvij arī konkursu «Sēlijas 

novadu patriotiem pa pēdām». 

Konkursa uzvarētāji iegūs tiesības piedalīties 

pasākumā «Latviešu karavīrs laikmeta grie-

žos» 2. un 3. novembrī Jaunjelgavā, kā arī 

saņems dažādas balvas. 

Projektu konkursa nolikums Jaunjelgava 2017 

IZSLUDINĀTS PASĀKUMA «LATVIEŠU KARAVĪRS  

LAIKMETU GRIEŽOS» RADOŠO PROJEKTU KONKURSS 

«SĒLIJAS NOVADU PATRIOTIEM PA PĒDĀM» 

IZSLUDINA ATKLĀTU PROJEKTU KONKURSU 

„MAZĀKUMTAUTĪBU UN LATVIEŠU JAUNIEŠU  

SADARBĪBAS PROGRAMMĀ" 2017 

Sabiedrības integrācijas fonds ar 

17.03.2017. izsludina atklātu projektu 

konkursu programmas „Mazākumtau-

tību un latviešu jauniešu sadarbības 

programma" ietvaros, kas tiek finan-

sēts no Sabiedrības integrācijas fondam 

piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas 

līdzekļiem. 

Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo ma-

zākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas 

sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas val-

stij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību 

etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sa-

biedrības kopējam labumam veicināšana, 

mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzda-

lības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos 

veicināšana. 

Programmas mērķa grupa ir mazākumtautību 

un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne, 

nodrošinot, ka projektu aktivitātēs vienlaikus 

piedalās vienāds skaits mazākumtautību un 

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

vairāk skolām. 

Netiešā mērķa grupa ir projektu aktivitātēs 

iesaistīto jauniešu vecāki, aizbildņi un pe-

dagogi. 

Kopējais 2017.gadā programmas ietvaros 

projektiem pieejamais finansējums ir 30 000 

EUR no Sabiedrības integrācijas fondam pie-

šķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. 

Projektus var iesniegt Latvijas Republi-

kā reģistrētas mazākumtautību biedrī-

bas un nodibinājumi, kuru statūtos 

noteiktais primārais darbības mērķis ir 

konkrētas mazākumtautības interešu 

pārstāvība, kas darbojas ar bērniem un 

jauniešiem, t.sk. mazākumtautību sko-

lās. 

Lasīt tālāk 

Rietumu Bankas lab-

darības fonds sadarbī-

bā ar Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzī-

bas inspekciju jau 

sesto gadu pēc kārtas 

rīko projektu konkur-

su „Latvijas sakrālais 

mantojums”. Pieteikumus var iesniegt 

līdz 18.aprīlim. 

Konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās 

arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabā-

šanu un restaurāciju. Žūrijas komisija izskatīs 

pieteikumus gan par dievnamu ēku, torņu un 

kupolu restaurācijas darbiem, gan arī par 

atsevišķu unikālu interje-

ra objektu saglabāšanu, 

kā altārgleznas, lustras, 

kroņlukturi u.c. 

Iesniegtos projektus vēr-

tēs žūrija, kuras sastāvā ir 

Rietumu Bankas labdarī-

bas fonda pārstāvji un 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības in-

spekcijas pārstāvji, kas izvērtēšanas procesā 

dalās savā pieredzē un redzējumā, tā palīdzot 

noteikt aktualitāti un nepieciešamību sakrālā 

mantojuma saglabāšanā. 

Atbilstoši šī gada konkursa nolikumam, ie-

sniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai drīkst 

jebkura Latvijā reģistrēta reliģiskā organizāci-

ja vai biedrība, kuras īpašumā vai valdījumā 

atrodas valsts vai vietējas nozīmes valsts aiz-

sargājamie kultūras pieminekļi. Kopējais kon-

kursa finansējuma apjoms šogad ir 25 000 

EUR; vienam projektam – līdz 5000 EUR.  

Pieteikuma anketu un konkursa nolikumu 

s k a t ī t :  h t t p : / / w w w . l e l b . l v / l v / ?

ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2078.  Konkursā 

apstiprinātie projekti, kuriem tiks piešķirts 

finansējums, tiks publicēti Rietumu Bankas 

labdarības fonda mājas lapā rblf.lv.  

Papildu informācija: 

Kristiāna Kelase 

RBLF Komunikācijas konsultante 

TURPINĀS PIETEIKŠANĀS PROJEKTU KONKURSAM  

“LATVIJAS SAKRĀLAIS MANTOJUMS” 

http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2017/03/Projektu_konkursa_nolikums_Jaunjelgava_2017.pdf
http://jekabpilsnvo.lv/2017/03/izsludina-atklatu-projektu-konkursu-mazakumtautibu-un-latviesu-jauniesu-sadarbibas-programma-2017/
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2078
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2078
rblf.lv
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VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2017. gada marts 

AICINA IESNIEGT PROJEKTUS EIROPAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS  

VEICINĀŠANAS BALVAS KONKURSAM 

Ekonomikas ministrija aici-

na uzņēmējus un to pārstāvo-

šās organizācijas, valsts, re-

ģionālā vai vietējā līmeņa 

iestādes, kā arī publiskā un 

privātā sektora partnerības 

organizācijas, kas īstenojušas pasāku-

mus uzņēmējdarbības sekmēšanai Lat-

vijā, piedalīties Eiropas Komisijas iz-

sludinātajā konkursā „Eiropas Uzņē-

mējdarbības Veicināšanas balvas 2017”. 

Projektus konkursam var iesniegt līdz 

š.g. 1. jūnijam Ekonomikas ministrijā. 

Žūrijas galvenā balva tiks piešķirta vis-

radošākās un iedvesmojošākās uzņē-

mējdarbības veicināšanas idejas auto-

riem katrā kategorijā. 

Konkursa mērķis ir apzināt un novērtēt vis-

veiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu 

veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmēj-

darbības labāko politiku un labāko praksi, 

veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievieno-

to vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot 

potenciālos uzņēmējus. 

Šogad uzņēmējdarbības veicināšanas projek-

tus var iesniegt konkursa piecās kategorijās: 

1. uzņēmējdarbības gara veicināšana, kurā 

tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietē-

jā līmeņa iniciatīvas, kas veicina uzņē-

mējdarbības domāšanas veidu, īpaši 

jauniešu un sieviešu vidū; 

2. ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs, 

kurā tiek novērtētas valsts, reģionālā vai 

vietējā līmeņa iniciatīvas, kas palīdz 

uzlabot uzņēmējdarbības un vadības 

prasmes; 

3. uzņēmējdarbības vides uzlabošana, kurā 

tiek novērtēta valsts, reģionālā vai vietējā 

līmeņa novatoriskā iniciatīva, kas 

veicina uzņēmumu veidošanu un 

izaugsmi, vienkāršajiem uzņēmē-

jiem paredzētās likumdošanas un 

administratīvās procedūras, kā arī 

īsteno principu “domā par maza-

jiem vispirms”, lai tādējādi rūpētos par 

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem; 

4. atbalsts uzņēmējdarbības internacionali-

zēšanai, kurā tiek novērtētas iniciatīvas, 

kas valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī 

mudina uzņēmumus — īpaši mazos un 

vidējos — izmantot Eiropas Savienības 

un pasaules tirgus sniegtās iespējas; 

5. atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība, 

kurā tiek novērtēti valsts, reģionālo vai 

pašvaldības iestāžu vai valsts un privātā 

sektora sadarbības pasākumi, kas sekmē 

uzņēmumu sociālo atbildību mazajos un 

vidējos uzņēmumos. Šajā kategorijā tiks 

novērtēti arī centieni sekmēt uzņēmēj-

darbību nelabvēlīgā situācijā esošajās 

grupās, piemēram, bezdarbnieku - īpaši 

ilgstošo bezdarbnieku, legālo migrantu, 

cilvēku ar īpašām vajadzībām un etnisko 

minoritāšu vidū. 

Konkursam ir divas atlases kārtas — vispirms 

nacionāla līmeņa atlases kārta, kuru Latvijā 

organizē Ekonomikas ministrija; pēc tam 

Eiropas mēroga atlase, kurā augsta līmeņa 

žūrija izvēlēsies piecus uzvarētājus. 

Nacionāla līmeņa atlasei pretendentiem līdz 

š.g. 1. jūnijam ir jāaizpilda pieteikuma veid-

lapa (latviešu un, vēlams, angļu valodā) un 

jānosūta Ekonomikas ministrijai. Papildu 

informācija par konkursu un pieteikumu an-

keta publicēta Ekonomikas ministrijas 

mājaslapā. 

Nacionālajā līmenī pieteikto projektu vērtēša-

na notiks žūrijas komisijas ietvaros, kuras 

pamatsastāvu veido Tautsaimniecības konsul-

tatīvās padomes Mikro un mazo uzņēmumu 

komisijas locekļi, kas pārstāv gan valsts un 

pašvaldības iestādes, gan uzņēmējus un to 

pārstāvošās organizācijas. Projektu vērtēšana 

nacionālajā atlasē notiks saskaņā ar Eiropas 

Komisijas noteiktajiem atlases un atbilstības 

kritērijiem. Nacionālā līmeņa divi uzvarētāji 

līdz š.g. 3. jūlijam tiks paziņoti un tiks nomi-

nēti Eiropas līmeņa konkursam. 

Eiropas līmeņa atlase notiks līdz š.g. 

septembrim, kuras ietvaros visu ES dalīb-

valstu pieteikumus izvērtēs augsta līmeņa 

žūrija, kuras sastāvā būs akadēmisko aprindu, 

uzņēmumu un to pārstāvošo organizāciju, 

Eiropas Komisijas un prezidējošās valsts 

augsta līmeņa pārstāvji. Tāpat Eiropas Komi-

sija aicinās attiecīgā gada žūrijas galvenās 

balvas ieguvēju piedalīties nākošā gada kon-

kursa žūrijas darbā. Visi dalībnieki, ko attiecī-

gā valsts izvirzījusi Eiropas uzņēmējdarbības 

veicināšanas balvu konkursam, tiks aicināti 

piedalīties apbalvošanas ceremonijā 2017. 

gada novembrī Igaunijā. 

Pērn dalībai Eiropas Komisijas izsludinātajā 

konkursā „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicinā-

šanas balvas 2016” Ekonomikas ministrija 

pieteica divus projektus - “Radām Novadam”, 

kas arī saņēma Eiropas Komisijas atzinību kā 

labākais uzņēmējdarbības gara veicināšanas 

projekts Latvijā un tika atzīts par vienu no 

labākajiem šādiem projektiem Eiropas līmenī 

2016. gadā; savukārt „Zemgales reģiona kom-

petenču attīstības centrs” tika nominēts dalī-

bai konkursa kategorijā “Ieguldījums uzņē-

mējdarbības prasmēs”. 

Kaspars Sēlis, 

Jēkabpils novada sabiedrisko 

attiecību speciālists 

 

Arī šogad nevalstiska-

jām organizācijām, kas 

reģistrētas vai veic dar-

bību Jēkabpils novadā, ir iespēja pieda-

līties iniciatīvu konkursā. Vienam pro-

jektam pieejamais līdzfinansējums ir 

līdz 700 euro. Kopējā konkursam atvē-

lētā summa – 4500 euro. 

 

Konkursa prioritārās jomas 

šogad ir: 

– novada kultūrvēsturisko 

vērtību izzināšana un inter-

pretācija/nodošana nākama-

jām paaudzēm mūsdienīgā 

veidā, represēto un gados 

vecu personu dzīves stāstu, prasmju apzināša-

na, 

 novada tēla popularizēšana, izmantojot 

netradicionālas metodes, 

 novada NVO kapacitātes stiprināšana, 

 sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības 

grupu aktivizēšana un izglītošana, 

 vides un sporta infrastruktūras labiekār-

tošanas pasākumi, 

taču atbalstu var saņemt arī projekti citās 

jomās, ja vērtēšanas darba grupa tos atzīst par 

nozīmīgiem novada attīstībā. 

Projektu pieteikumus jāiesniedz no 2017. gada 

31. marta līdz 28. aprīlim. 

Konkursa nolikums, pieteikuma un atskaites 

veidlapa pieejama Jēkabpils novada pašvaldī-

bas mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv. 

PIEDALIES JĒKABPILS NOVADA 2017. GADA  

NVO INICIATĪVU KONKURSĀ! 

http://www.jekabpilsnovads.lv


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 

PROJEKTI – NVO IESPĒJAS IEGŪT FINANSĒJUMU 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2017. gada marts 

10.aprīlī Jēkabpils novadā: 

•15.00-17.30 Rubenes kultūras namā, Rube-

nes pagastā 

•18.30-21.00 Dignājas sabiedriskajā centrā, 

Dignājas pagastā 

Apmācības vadīs Foodtastic! uztura speciālis-

tu komanda, kas vēlas ikvienam dot iespēju 

patiesi piedzīvot un izprast veselīga dzīvesvei-

da nozīmi un galvenais – rast prieku katrā 

veselīgā izvēlē. 

Komandas speciālistes ir ieguvušas izglītību 

Rīgas Stradiņa universitātē – bakalaura grāds 

veselības aprūpē ar kvalifikāciju “uztura spe-

ciālists”, kā arī maģistra grāds Uzturzinātnē. 

Apmācības veselīga uztura pagatavošanā ap-

raksts 

•Tiks nodrošinātas pamatzināšanas veselīga 

uztura pagatavošanai, lai saglabātu veselību 

un dzīves kvalitāti, samazinātu risku saslimt 

ar aptaukošanos, sirds un asinsvadu, kaulu un 

locītavu slimībām. 

•Kopīgi atklāsim, kas jāliek uz šķīvja, lai justos 

možs no rīta, spēcīgs pusdienlaikā un neiztuk-

šots vakarā. 

•Gatavosim un degustēsim pilnvērtīgas uzko-

das! 

•Praktiski analizēsim savus ikdienas neveselī-

gos ieradumus un veidosim jaunus – labākus! 

Darbosimies komandā un diskutēsim par to, 

kā pieņemt pareizo lēmumu par labu kādam 

produktam un savai veselībai. 

•Labi pavadīsim laiku! Uz tikšanos!  

Apmācības – BEZ MAKSAS, produkti 

gatavošanai tiks nodrošināti. 

Dalībnieku skaits ierobežots, interesentiem 

pieteikties pa tālr.28677242 vai rakstot uz 

baiba.cakure@jekabpilsnovads.lv 

B. Čākure 

APMĀCĪBAS VESELĪGA UZTURA PAGATAVOŠANĀ PIEAUGUŠAJIEM 

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 

LATVIJAS VALSTS BUDŽETA FINANSĒTĀ MĒRĶPROGRAMMA 

"ATBALSTS MEDIJIEM SABIEDRISKI NOZĪMĪGA SATURA VEIDO-

ŠANAI LATVIEŠU VALODĀ DIASPORAI, MAZĀKUMTAUTĪBĀM UN 

PERSONĀM AR INVALIDITĀTI" 

Sabiedrības integrācijas fonds 

sadarbībā ar Kultūras ministri-

ju izsludina atklātu projektu 

konkursu 2017.gadā īstenoja-

miem projektiem mērķpro-

grammas „Atbalsts medijiem sabiedris-

ki nozīmīga satura veidošanai latviešu 

valodā diasporai, mazākumtautībām un 

personām ar invaliditāti" (turpmāk – 

programma) ietvaros, kas tiek finansē-

ta no Sabiedrības integrācijas fondam 

piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem 

atbilstoši programmai piešķirtajam 

finansējumam. 

Programmas mērķis ir atbalstīt sabiedriski 

nozīmīga satura veidošanu un atspoguļošanu 

medijos un veicināt mediju atbildīgumu un 

sniegto ziņu kvalitāti jautājumos, kas saistīti 

ar Latvijas diasporu, Latvijā dzīvojošām ma-

zākumtautībām un personām ar invaliditāti, 

stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstis-

ko apziņu, latvisko kultūrtelpu un kritisko 

domāšanu. Vienlaikus programma veicina 

mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabied-

rības saliedētību uz latviešu valodas 

pamata ceļā uz Latvijas simtgadi, 

neatkarīgi no medija veida un izman-

totās platformas. 

Programmas ietvaros tiks atbalstīti 

projekti trīs darbības virzienos: 

1.atbalsts sabiedriski nozīmīga satura un kva-

litatīva satura veidošanai Latvijas diasporai 

(turpmāk- "Diaspora") – apakšvirzieni: 

    1) Diasporas medijos latviešu valodā, tādē-

jādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju un 

tās kultūru (vismaz 2 projekti); 

    2) Diasporas auditorijai medijos Latvijā, 

tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju, 

tās kultūru, mediju telpu (vismaz 2 projekti); 

2. atbalsts sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva 

satura veidošanai mazākumtautību auditorijai 

Latvijā (turpmāk - "Mazākumtautības") 

(vismaz 2 projekti); 

3. atbalsts sabiedriski nozīmīga satura veido-

šanai (vai adaptēšanai, pieejamības veicināša-

nai) personām ar invaliditāti (turpmāk - 

"Personas ar invaliditāti") (vismaz 2 projekti). 

Kopējais programmas finansējums projektiem 

– EUR 161 700,00. 

Konkursa nolikums un projekta iesnieguma 

veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas 

fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv. 

Projektu iesniegumu iesniegšanas ter-

miņš ir 2017.gada 19.aprīlis. Projektu 

iesniegumus var iesniegt: 

personīgi (līdz plkst. 17:00) vai pa pastu 

Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazi-

jas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā 

oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko 

versiju datu nesējā); 

elektroniska dokumenta formā, kas 

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un 

laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: medi-

ji@sif.gov.lv. 

Jautājumus par projektu iesniegumu sagata-

vošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi kon-

kursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projek-

tu konkursu, vai arī izmantojot Skype: 

sif.konkursi. 

Apmācības tiek īstenotas projekta Nr.9.2.4.2./16/I/15 

“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības 

uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā” ietvaros. 
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