
2017. gada septembris 

Septembra numurā: 

Vajag palīgus?  

Sazinies ar "Pastalniekiem"! 

Smeļas labās prakses  

pieredzi Kurzemē  

Ziedo 60 pašadītus  

zeķu pārus  

Kā "ieraudzīt"  

kvalitatīvu izglītību?  

Valsts budžeta finansējums 

NVO  

3. 
lpp. 

8. 
lpp. 

NEVALSTISKAIS SEKTORS  
UN VALSTS 

5. 
lpp. 

I.Jātniece  

Ļoti pretenciozs virsraksts dzidra rudens vakara 

rakstiņam. Taču pārdomas būs tieši par šo – kā 

mūsu valstī iekļaujas nevalstiskais sektors. 

Jāatzīst, esmu šī sektora veterāne. Un mana 

pieredze gan vietēja, gan reģionāla un nacionāla 

līmeņa biedrībās ilgst nu jau vairāk nekā 

divdesmit gadus.  

Domāju, ka darbošanās šajā vidē ir aicinājums 

un dzīvesveids; kaut arī – nevalstiskās organi-

zācijas ir tikpat daudzveidīgas kā komercsabie-

drības un pašvaldības, un mēs nebūt nevaram 

visas NVO tā viegli un vienkārši sagrupēt zem 

vienas sēnes cepures. Mūsu – Jēkabpils pilsētas 

un apkārtējo novadu vidē – nevalstiskās orga-

nizācijas vairāk tiek asociētas ar nelielām 

interešu grupiņām, kas pamatā darbojas uz 

brīvprātības principiem. Īsteno nelielus projek-

tiņus, vāc ziedojumus un vēršas pēc palīdzības 

gan pie pašvaldībām gan plašākas sabiedrības. 

Tas ir priekšstats, kas tikai daļēji atbilst pa-

tiesībai. Pie tam – mūsu reģions nav nekāds iz-

ņēmums, pamatā šādi priekšstati pastāv lielākajā 

Latvijas daļā. Jo, gluži kā pirms divdesmit gadi-

em, arī šodien tā dēvētajā „valstiskajā vidē” jop-

rojām nākas skaidrot gan to, ka biedrība vispār ir 

juridiska persona, gan arī( īpaši bieži) to, ka 

11. 
lpp. 

10. 
lpp. 

AICINA IKGADĒJAIS  

JĒKABPILS NVO FORUMS 

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”. 

Reizi gadā Jēkabpils ne-

valstiskās organizācijas 

nu jau tradicionāli pulcē-

jas NVO forumā, lai runā-

tu par sev svarīgiem jautā-

jumiem. Šogad pasāku-

mam dots nosaukums 

"Aktīvs un nepieradi-

nāts", tas notiks 26.ok-

tobrī Jēkabpils Tautas 

nama Lielajā zālē, sākums 

plkst.12.00, ierašanās 

reģistrācijai no 11.30.  

Pēc uzrunām un biedrības 

"TDK Pastalnieki" deju sveiciena biedrības 

"Izglītības iniciatīvu centrs" direktore Daiga Zaķe 

iepazīstinās ar pētījumu par pašvaldības funkciju 

deleģējuma iespējām nevalstiskajam sektoram 

Jēkabpilī un Vidusdaugavas reģionā. 

Foruma darbu turpināsim četrās darba grupās: 

 ZAĻĀ grupa: Eiropas brīvprātīgais 

darbs – ar ko sākt? Vada Uldis Dūmiņš, 

Zemgales NVO centrs (Jelgava) 

 SARKANĀ grupa: Atzīstam brīvprātī-

bu! Vada Jurita Mikoviča, Nodarbinātības 

valsts aģentūras Sabiedrisko attiecību noda-

ļas Projekta koordinatore (Rīga) 

 VIOLETĀ grupa: Cik iespējama reali-

tāte ir NVO māja Jēkabpilī?  Vada Agita 

Pleiko, Jēkabpils NVO resursu centrs, 

valdes priekšsēdētāja, NVO eksperts 

 DZELTENĀ grupa: No Jēkabpils līdz 

Eiropai: NVO loma interešu aizsar-

dzībā - no vietējā līdz Eiropas Komisi-

jas līmenim. Vada Baiba Miltoviča, Eiro-

pas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejas 

locekle, Latvijas patērētāju interešu aizstā-

vības asociācijas pārstāve 

Foruma otrajā daļā biedrības "Jēkabpils NVO 

resursu centrs" valdes locekļi prezentēs piecus 

gada nozīmīgākos brīvprātīgā darba veicējus. 

Pieci stāsti par katru no viņiem foruma dalībnie-

kiem ļaus izvēlēties - par kuriem diviem balsot 

izvirzīšanai valsts līmeņa konkursam "Gada 

brīvprātīgais 2017". Noslēgumā vēlās pusdienas 

un neformālas sarunas, brīvais balsojums. 

Katrs dalībnieks, piesakoties uz forumu, var 

pieteikt gan savu "Gada brīvprātīgo", gan darba 

grupu (pēc krāsām), kurā vēlētos darboties. 

Pieteikties forumam var,  

rakstot nvoresursi@inbox.lv, zvanot 29449622 

vai 65220097 (darba laikā). Vietu skaits limitēts,  

tāpēc neatlieciet pieteikšanos uz pēdējo brīdi! 

Turpinājums 2. lappusē 

Jēkabpils NVO forums 2017.gadā tiek organizēts ar pašvaldības finansējumu atsevišķai projekta "Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidus-
daugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās" aktivitātei. Projektu administrē Sabiedrības integrācijas fonds Latvijas valsts finansējuma NVO 

fonda Programmā. 

AICINA PIEDALĪTIES PANEĻDISKUSIJĀ! 

31. oktobrī, plkst. 16.00 kafejnīcas "Lauku šiks" 2. stāvā  

notiks noslēdzošā projekta diskusija  

"KĀDA JĒGA KAUT KO DARĪT?" 

Šoreiz jo īpaši aicinām diskutēt jauniešus un jaunatnes darbiniekus, gaidīsim arī citus interesentus! 

Vēlama iepriekšējā pieteikšanās, rakstot nvoresursi@inbox.lv vai zvanot 29449622. 

Diskusiju vada biedrības "Ascendum" valdes priekšsēdētāja Zaiga Pūce (Rīga). 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
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AICINĀM PIEDALĪTIES  

APTAUJĀ “PALĪDZĒSIM  

DEPUTĀTIEM SASTĀDĪT  

BUDŽETU!” 

Turpinot Jēkabpils 

NVO resursu centra 

īstenoto projektu “Pil-

soniskās sabiedrības 

stiprināšana Vidus-

daugavas reģiona ne-

valstiskajās organizā-

cijās”, tiek veikta aptauja “Palīdzēsim deputātiem sastādīt budže-

tu!”.  

Ideja ir visai oriģināla un nebijusi. Bieži vien runājam, ka veidojot pašvaldības 

budžetu, ne vienmēr tiek ņemti vērā iedzīvotāju ieteikumi – tagad ir tāda iespē-

ja! Šādu aptauju rezultāti var ietekmēt ne tikai pilsētas, bet arī visu Vidusdauga-

vas reģionu! 

Aptauja par JĒKABPILS pilsētas budžetu 

Aptauja par novadu pašvaldību budžetu 

Anketa pieejamaarī Senioru dienas centrā “Kopā  būt” Jaunajā ielā 39i, Jēkab-

pilī, Jēkabpils NVO resursu centrā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, centra mājas lapā 

www.jekabpilsnvo.lv  un citur. 

Papildu informācija – Ligita Upīte, 26548737 

nevalstiska organizācija var saņemt samaksu par pa-

kalpojumiem, un nevalstiskās organizācijas darbinieks 

var saņemt atalgojumu un sociālās garantijas piedevām.  

Būtībā – tas tiešām ir mulsinoši. Jo lielākā daļa no mums, 

gan nevalstiskajā, gan valstiskajā sektorā strādājošie, taču 

itin labi zina, ka, piemēram, Latvijas Pašvaldību savienība 

arī ir nevalstiska organizācija. Tāpat šajā statusā strādā 

Latvijas Darba devēju konfederācija, Tirdzniecības un 

rūpniecības kamera....vēl un vēl. Fonds „Ziedot”, pie-

mēram,  pietiekami efektīvi risina tās traģiskās nepilnības 

sociālajā un veselības sfērā, kas dažādu iemeslu dēļ 

pastāv mūsu valstiskās vides nodrošinājumā. 

Mūsu sabiedrības kopumam joprojām ir grūti respektēt 

domu par to, ka nevalstisko organizāciju loma demokrāti-

skā sabiedrībā TIEŠĀM ir būtiska un nozīmīga. Palaikam 

ir grūti nošķirt, vai šī ignorance ir apzināta vai neapzinā-

ta. Taču kopumā ir jāsaka, ka kopējā valsts politikā tā 

atspoguļojas pietiekami negatīvi. Galvenokārt tas izpau-

žas finanšu resursu pieejamībā. Spilgti to redzēsim, anali-

zējot, cik no Eiropas Savienības struktūrfondu program-

mām ir atklātā konkursā pieejamas nevalstiskajām or-

ganizācijām. Ar katru plānošanas periodu šo programmu 

skaits būtiski samazinās, un ne vienmēr finanšu dele-

ģējums valsts un pašvaldību struktūrām izrādās efektīvs.  

Arī citu fondu apjoms un pieejamība, salīdzinot, pie-

mēram, ar 2004. – 2007. gadu, ir ievērojami sa-

mazinājusies; ilgi gaidītā Valsts budžeta programma NVO 

atbalstam sastāda tikai nelielu daļu no EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumenta apjoma.  

Pie tam – runa nav tikai par naudu. Jā, finanses ir viens 

no ļoti būtiskiem jebkuras organizācijas resursiem, vai nu 

tā darbojas valsts iestādes, pašvaldības vai komercsabie-

drības statusā. Runa ir par nevalstiskā sektora attīstību 

kopumā. Un normālai izaugsmei ir nepieciešami resursi.  

Resursu pieejamības ziņā labvēlīgākā periodā ir radušās 

gan spēcīgas organizācijas, gan arī izauguši profesionāli, 

daudzpusīgi darbinieki. Dabiski būtu jāseko izaugsmei, 

specializācijai, NVO lomas pieaugumam sabiedrībā ļoti 

dažādās sfērās. Tomēr šodienas situācija izskatās 

citāda.... 

Skan diezgan depresīvi, vai ne? Nu, kā jau tumsas laikam 

tuvojoties. Tomēr šis raksts nav žēlošanās, tikai pavisam 

neliela analīze un apcere. Jo – bez analīzes un apceres 

mēs nevaram dzīvot uz priekšu. Kā jau minēju – darbo-

šanās nevalstiskajā sektorā ir aicinājums un dzīvesveids. 

Un šajā dzīvesveidā jau sākotnēji stabilitāte nav pare-

dzēta. Priecīgā ziņa – nav paredzēta arī rutīna un gar-

laicība. Ir paredzēta nepārtraukta domāšana un risināju-

mu meklējumi. Tas liek kustēties, vērot, mācīties, secināt. 

Un daudz eksperimentēt, mēģinot ieviest dzīvē vismaz 

daļu no iecerētā. No šāda viedokļa – varbūt pat labi, ja 

resursu ir maz. Tas taču liek meklēt tiešām netradi-

cionālus risinājumus! Un konkrēta fonda prasībām ne-

piesaistīti pasākumi, vismaz manā pieredzē, bieži vien ir 

izrādījušies tie labākie un efektīvākie. Tā ir brīvības un 

jaunrades elpa, kas mūs tura nevalstiskā sektora vējā.  

Ieva Jātniece 

Turpinājums no 1. lappuses 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUCCHwiwVh3Kshz_T7CI0i6xdxqLUjltHYYSF-QS5s8mAy6Q/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSvLvXHQUK8cwL5SfFUo6o2loQGM6wv0frKpCbUbQLxIv2CA/viewform?c=0&w=1
http://www.jekabpilsnvo.lv


Biedrība "TDK Pastalnieki" 

aicina atsaukties pilsētas 

iedzīvotājus - seniorus, 

vientuļās māmiņas ar bēr-

niem, kuriem būtu nepiecie-

šama palīdzīga roka dažādu 

darbiņu veikšanai. Ja izrā-

dīsiet vēlmi, palīdzēsim tikt 

galā ar rudens darbiem, 

iespējams nepieciešamība 

izvest pastaigā jūsu mīluli 

u.c. darbi. Būsim gandarīti, 

ja spēsim jums palīdzēt! 

2016.gadā biedrība "TDK Pastalnieki" kļuvuši 

par biedrību apvienības "Jēkabpils NVO re-

sursu centrs" biedriem, tāpēc signālus par 

cilvēkiem, kam palīdzība nepieciešama, var 

nodot arī "Jēkabpils NVO resursu centrā" vai 

atnākt uz biedrību Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, 

2.stāvā un izstāstīt situāciju detali-

zētāk. 

Biedrības aicina – ja redzi, ka šāda 

palīdzība nepieciešama tavam kai-

miņam, jo cilvēks ir vientuļš vai 

ierobežots kustībās, nepaliec vienal-

dzīgs - uzraksti, piezvani vai atnāc, 

galvenais - padod ziņu par šo! Īpaši 

aicinām iesaistīties jauniešus, zva-

not un rakstot, jo gados vecie cilvēki 

bieži vien internetu lieto reti vai 

nemaz. 

Gaidīsim pieteikumus, e-pasti: tdkpastalnie-

ki@gmail.com vai nvoresursi@inbox.lv 

Zvanīt 29449622 vai 65220097 (šis tikai dar-

ba laikā). 

ESAM GATAVI PALĪDZĒT SAVIEM LĪDZCILVĒKIEM! 
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Līdz 18. oktobrim tiek pieņemti projek-

tu iesniegumi If Drošības fonda rudens 

konkursam, kas ir lieliska iespēja ikvie-

nai Zemgales skolai, bērnudārzam, 

nevalstiskai organizācijai vai citai iestā-

dei iegūt finansējumu – 1000 eiro, kā-

da, ar drošību saistīta, jautājuma risi-

nāšanai.  

Iepriekšējos IF Drošības fonda konkursos no 

Zemgales reģiona piedalījušās vairākas iestā-

des - tostarp, Auces novada pirmsskolas izglī-

tības iestāde “Rūķīši”, Jelgavas novada Elejas 

pagasta biedrība “Pārupji”, bet īpaši veiksmīgs 

bija Dobeles novada bērnu un jauniešu invalī-

du biedrības “Laimiņa” projekts, kuram tika 

piešķirts 1000 eiro apmērā.  

“Esam patiesi gandarīti, ka If Drošības fonds 

ir sniedzis atbalstu vairāk kā 100 dažādām 

iestādēm un nodibinājumiem dažādās Latvijas 

pilsētās, tādējādi sasniedzot savu mērķi – 

samazināt negadījumu risku un padarīt drošā-

ku apkārtējo vidi. Līdz šim esam palīdzējuši 

gan velosipēdu novietņu izveidē, gan ēku 

dūmvadu un signalizāciju izbūvē, kā arī dro-

šas vides pielāgošanā pirmsskolas izglītības 

iestādēs”, stāsta Andris Morozovs, apdrošinā-

šanas kompānijas If P&C Insurance AS valdes 

priekšsēdētājs. 

Drošības fonda nolikums paredz, ka finansē-

jums tiek piešķirts jebkuru ar drošību saistītu 

jautājumu risināšanai, piemēram, drošības 

inventāra (kameru, apgaismojuma u. c.), at-

starojošo vestu, velosipēdistu ķiveru, dūmu 

detektoru un cita aprīkojuma iegādei, nožogo-

juma ierīkošanai vai salabošanai, spēļu un 

mācību laukumu ierīkošanai vai atjaunošanai, 

kāpņu margu ierīkošanai un citiem idejiski 

atbilstošiem projektiem. 

Konkursa norise 

Konkurss norisinās trīs kārtās - pirmajā kārtā, 

no 2. līdz 18. oktobrim, tiek gaidīti projektu 

pieteikumi. Otrajā kārtā, kas norisināsies no 

18. līdz 19. oktobrim, notiks iesniegto projektu 

izvērtēšana un finālistu noskaidrošana, savu-

kārt konkursa trešā kārta – publiskā balsoša-

na par finālam izvirzītajiem projektiem If 

Apdrošināšanas sociālo tīklu facebook.com un 

draugiem.lv kontos, notiks no 20. oktobra līdz 

3. novembrim. Projektu konkursa trīs uzvarē-

tāji, kuri būs ieguvuši visvairāk balsu, tiks 

paziņoti 6. novembrī, katrs iegūstot 1000 eiro 

sava projekta realizēšanai. 

Pieteikuma veidlapa pieejama If Apdrošināša-

nas tīmekļa vietnē www.if.lv/drosibasfonds. 

 

NORIT PIETEIKŠANĀS IF DROŠĪBAS FONDA  

PROJEKTU KONKURSAM  

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu 

biedrība “Laimiņa”, kuras projekts paredz 

kāpņu pielāgošanu bērniem un jauniešiem 

ar kustību traucējumiem. 

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesnie-

gumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās at-

tīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības 

stratēģijas ieviešanai. 

Lasīt vairāk 

BIEDRĪBA LAUKU PARTNERĪBA „SĒLIJA” IZSLUDINA 

PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS 3.KĀRTU 

mailto:tdkpastalnieki@gmail.com
mailto:tdkpastalnieki@gmail.com
mailto:nvoresursi@inbox.lv
http://www.if.lv/drosibasfonds
b3saMycYV852647
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DIENAS CENTRĀ “KOPĀ BŪT” NOTIKA RUDENS VELŠU IZSTĀDE 

Ritma Komarova,  

SR Dienas centrs “Kopā būt” vadītāja 

Septembra pēdējā nedēļa senioriem bija ļoti radoša, jo 

SR Dienas centrā „Kopā būt” notika rudens velšu izstā-

de “Rudens kā rudens”. Seniori bija atsaucīgi un izdo-

mas bagāti un kartupeļi tapa par  draudzīgu ģimenīti, 

ķirbis par kaķenīti Mjau-mjau, kukurūzas vīrelis Miķe-

lis gurķojās, dārzā uzradās pirāts, bet vīriešu spēks... jā, 

kur tad ir vīriešu spēks? Jāpiemin, ka arī eksponāta nosau-

kuma “radīšana” bija atraktīva, jo nosaukums paspilgtina 

un arī no jauna atklāj ne tikai rudens veltes estētisko un 

gastronomisko, bet arī veselības nodrošinošo pusi. Kopā 

izstādei tika iesniegti 22 darbi. Izstādes apmeklētāji varēja 

ne tikai aplūkot gatavos eksponātus, bet arī nobalsot par to 

darbu, kurš visvairāk iepaticies.  

Otrdien, 3.oktobrī, žūrija, kuras sastāvā bija Ārija Spēka un Astrīda 

Skrinda, saskaitīja balsis, lai noteiktu to eksponātu, kuram ir vislielā-

kais piekritēju skaits. Pirmajā vietā ar 13 balsu simpātijām ieguva 

Aijas Šmites „Dakterīši”, bet otro un trešo vietu ar 9 balsīm dalīja 

Raisas Kļaviņas darbiņš „Mjau-mjau” 

un Ainas Vārnas „Uz gadatirgu”. Pavi-

sam nobalsoja 60 interesenti. Uzvarē-

tāji saņēma biedrības „Jēkabpils NVO 

resursu centrs” sarūpētas rudenīgas 

balvas.  

Izstādes apmeklētāja Tamāra dalās ar redzēto: “Skaisti un iedvesmojo-

ši. Priecāšos, ja šī rudens izstāde pārtaps tradīcijā un savus darbus 

varēs nest ne tikai Centra apmeklētāji, bet arī citi pilsētas seniori”.  

Papildus informācija par Dienas centra darbību:  nvoresur-

si@inbox.lv; 26334547 

AR PACIETĪBU UN MĒRĶTIECĪBU VAR SASNIEGT DAUDZ 

Bieži vien, lai iegūtu jaunas zināšanas, 

pieredzi un sakarus, nav jādodas uz 

tālām, bagātām pilsētām. Interesantā 

pietiek tepat netālu. Jēkabpils Pilsētas 

pensionāru apvienība nolēma tikties ar 

kolēģiem Ilūkstē, pie tam tā ir pazīsta-

mā dabas pētnieka Jāzepa Vuškāna 

dzimtais novads.   

Ierodoties šajā kompaktajā mazpilsētā, dele-

gācija no Jēkabpils tika uzņemta viesmīlīgi un 

atvērti, pie tam, izrādījās, ka esam pirmie viesi 

jaunajās telpās. Saimnieki pastāstīja par savu 

darbību: organizāciju vada 19 cilvēku padome, 

kurā ir seniori ne tikai no Ilūkstes, bet arī 

apkārtējiem pagastiem, notiek sadarbība ar 

Jelgavas senioriem. Biedrībā noris aktīva 

kultūras dzīve: darbojas 8 pašdarbības kolek-

tīvi, dažādas kopas – audēji, adītāji, stikla 

apgleznotāji. Nesen nopirkti jauni tautas tēr-

pi, kas noder senioru svētkos pagastos, gada 

atskaišu koncertos, kad tiek sumināt čaklākie 

seniori. Runājot par praktiskām lietām, tika 

atzīts, ka viegli nekas nav nācis – telpu re-

monts – no projekta, kas rakstīts sadarbībā ar 

Sociālo dienestu, īres maksa ir jāmaksā. Par 

atlaidēm runājot, tās ir piešķirtas baseina 

apmeklējumam. Ēka ir vienīgais kultūras 

nams, kur kompakti izvietojies Ģimenes atbal-

sta centrs, mēģinājumu zāles dejotājiem un 

mūziķiem, vingrotājiem, pat muzejs atrodas 

turpat. Tā ekspozīciju var uzskatīt par unikā-

lu: seni rokdarbi, pulksteņu, fotoaparātu, 

monētu kolekcijas un vēl simtiem eksponātu. 

Taču lielāko baudu daudziem jēkabpiliešiem 

sniedza patafona atskaņotās dziesmas no 

Bellacord platēm. 

Jēkabpilieši arī nepalika parādā un apvienības 

vadītāja Dzintra Gavriloviča 

pastāstīja par savām aktivitātēm, 

kuru nav maz.  

Brauciena noslēgumā biedrības 

“Dvietes vīnoga” izrādīja apsaim-

niekoto Dvietes muižu, vīnogulāju 

un vīndara Paula Sukatnieka 

muzeju, kur tika sniegta plaša 

informācija par šī vēsturiskā cil-

vēka dzīvi un darbu. Pauls Sukat-

nieks bijis ļoti daudzpusīgs cilvēks – ne tikai 

izveidojis vairākas vīnogu šķirnes, bet arī 

rakstījis dzeju. Iespaidu palika daudz, panākta 

vienošanās arī par informācijas apmaiņu, tā 

kā droši var teikt – brauciens izdevās! 

Brauciens notika Jēkabpils pašvaldības finan-

sēta projekta ietvaros. 

Jēkabpils NVO resursu centrs struktūrvienība  

SR Dienas centrs "Kopā būt" 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
https://www.youtube.com/watch?v=gyvp0LK_ERk&feature=youtu.be
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BRAUCOT PĒC PIEREDZES KURZEMĒ LŪKOTIES 

Agita Pleiko,  

Jēkabpils NVO resursu centra Valdes priekšsēdētāja 

un projekta vadītāja 

Pagājis vairāk kā mēnesis, kopš biedrī-

bas “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

četri pārstāvji kopā ar Erasmus + Eiro-

pas brīvprātīgā darba projekta “Share 

and like volunteering” dalībniekiem 

Kurzemes maršrutā Ventspils virzienā 

brauca pieredzi lūkoties. Kā tur dzīvo 

nevalstiskās organizācijas? Kā sadarbo-

jas un satiek ar pašvaldībām? Vai NVO 

uztic, deleģē kādas pašvaldības funkci-

jas? Kā notiek informatīvā aprite NVO 

vidē un kā, ar kādu informāciju tās da-

lās ar pašvaldību? Cik ļoti NVO darbu 

vērtē vai nevērtē? Kādas kļūdas, kādi 

panākumi? Daudz jautājumu, ko uzde-

vām visa brauciena garumā, daudz at-

bilžu, ko saņēmām, daudz labāk iepazī-

tu draugu un sadarbības partneru. Bija 

pārsteigumi – patīkami un ne tik ļoti. 

Bet par visu pēc kārtas.  

Šoreiz pieredzes apgūšanai izvēlējāmies Kur-

zemes pilsētas, kurās mazāk būts, jo tās paslē-

pušās dziļāk Kurzemē, jēkabpiliešiem līdz tām 

tālāk jābrauc: Saldus, Aizpute, Kuldīga un 

Ventspils. Paldies Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bas Sporta centram par busiņa patapināšanu! 

Kopā ar mums divu dienu ceļojumā devās 

Anastasija un Jevgēnijs, kas Jēkabpilī dzīvo 

jau ilgāku laiku, jo atrodas EBD projektā. 

Mūsu komandai pievienojās arī Jēkabpils 

sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas 

vadītāja Edīte Mežaraupe, jo Aizputē apmek-

lējām māju, kurā sadzīvo gan sociālais die-

nests, gan nevalstiskās organizācijas, turklāt 

tiek sniegti sociālie pakalpojumi.  

Labās prakses pieredzes apmaiņas brauciens  

NVO fonda programmas projekta ietvaros 

Saldus. Kapelleru namā  

saimnieko nevalstiska  

organizācija 

Mūsu pirmā pietura ir Saldū – “Medus piliens Kurzemē” skan pilsētas sauklis. 

Kā medus mums šķiet Mākslu attīstības biedrība “Ilizanna” (2009) pārstāves 

Līgas Šaules uzņemšana pilsētas sākšanās vietā – Kapelleru dzimtas namā. 

Skatiet VIDEO – biedrība te saimnieko jau ilgstoši, ar dažādu projektu, tai skai-

tā Lauku atbalsta dienesta, CEMEX, pašvaldības, LKI SIA finansējumu,  ir izde-

vies namu sakārtot tā, ka šeit regulāri notiek radošās darbnīcas un pasākumi.  

Noskaidrojam, ka Saldus novada pašvaldība biedrībai deleģējusi funkcijas, slē-

dzot par tām deleģējuma līgumu. Biedrību informatīvo apriti lielā mērā uztur 

Kurzemes NVO centrs, bet ar pašvaldību sadarbība gan informatīvā ziņā, gan 

praktiski norit raiti, jo pilsēta nav liela, bet biedrībās darbojas arī daudzi pašval-

dības struktūrās strādājošie. Vēl ekskursija pa pilsētu ar baudu acīm un prieku 

sirdī, uzkāpšana luterāņu baznīcas tornī, tēja ar dažāda veida medu uz rupjmai-

zes, un mēs atvadāmies, lai dotos uz Aizputi. 

Saldus biedrība "Ilizanna" 

Izziņai:  

Biedrība “Ilizanna” organizē izstādes, radošas nodarbības, koncertus, tematiskos vakarus, lekcijas, 

mākslas simpozijus, plenērus un citus kultūras pasākumus. Biedrība nodarbojas arī ar dažādu pasāku-

mu atbalstīšanu, kā, piemēram, Saldus novada bērnu un jauniešu mākslas izglītība, kur uzsvars ticis 

likts uz radošumu un tā veicināšanu bērnos, jauniešos un sabiedrībai kopumā. 2010. gada 27. aprīlī, 

biedrība izveidojusi daudzfunkcionālu kultūras dzīves centru „Kapelleru namu”, agrāk ēka bijusi pa-

zīstama, kā Kapelleru nams. 

https://www.youtube.com/watch?v=8XdqiCTewiU
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Kuldīga. Aktīvi un aizrau-

tīgi NVO centra kolēģi 

Kuldīgā kavējam, un mūsu kolēģi no 

“Kurzemes NVO centra” jau ir pārgaidījušies 

– gribas izrunāt tik daudz, parādīt, apspriest, 

ka saruna iznāk daudz par īsu un nervozu. 

Vienojamies, ka atradīsim iespēju tikties vēl-

reiz pie garās kafijas vai vakara vīna glāzes, lai 

salīdzinātu un mainītos idejām, domātu – kā 

reģionālajiem NVO centriem pastāvēt Latvijā?  

Bet mēs tomēr paspējam ieskatīties kolēģu 

nākotnes plānos, bažās un cerībās. Ikdienā – 

azliet. Tiekamies pensionāru biedrībā 

“Rumbiņa”, apciemojam atbalsta punktu 

“Mamma – mammai”, kur secinām, ka brīv-

prātīgais darbs aktuāls ne tikai pie mums. Te 

sastopam arhitekti, kas no darba brīvajā laikā 

brīvprātīgi organizē atbalsta punkta darbību, 

līdzīgi kā mēs sadarbojas ar Nodarbinātības 

valsts aģentūru jauniešiem domātajā pro-

grammā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīs-

tīšana nevalstiskajā sektorā”. Un arī darāmie 

darbi tie paši, tikai kolēģi tos organizē mazliet 

citādāk. Vai efektīvāk? Nu, ir līdzīgi, Jēkabpilī 

tā darbojas “Jēkabpils invalīdu biedrība”, arī 

“Sarkanais Krusts”, daļā programmu – arī 

“Jēkabpils NVO resursu centrs”. Kuldīgas 

skaistums lai paliek nākamai reizei un ukrai-

ņiem, jo viņi ir izvēlējušies pastaigu pa Latvi-

jas Kurzemes skaistuli Kuldīgu. Satiekamies 

un dodamies tālāk – uz vistālāko mūsu brau-

ciena punktu Ventspili. 

Aizpute. Lokālpatriotisms  

un graustu miljonāri 

Aizpute pārsteidz ar visu, ko tajā redzam un 

satiekam. Maza un pauguraina, pilsētiņa sevī 

slēpj iedzīvotāju entuziasmu, uzdrīkstēšanos, 

ticību, ka izdosies, un mums arī te patīk! Ejot uz 

Jauniešu Ideju māju, mūs pārsteidz pagalmā 

izlikta eņģeļtaure ar n-tajiem ziediem, un mēs 

pie tās nofotografējamies! Tas ir pirmais svei-

ciens kā pārsteigums. Tie nebeidzas, satiekot 

Anci Tīmani, Aizputes novada Jauniešu centra 

“Ideju māja” vadītāju.  

Ar savu tējnīcu, ko atbalstījusi Taipejas Misija 

Latvijas Republikā un LEADER (Eiropas Lauk-

saimniecības fonds lauku attīstībai), profesionā-

lu ierakstu studiju, pašu jauniešu darinātām 

mēbelēm, filmu skatīšanās vietām un burvīgu 

izmitināšanas vietu milzu pažobelē Jauniešu 

māja mūs aizrauj. Mūsu delegācijas ukraiņu 

jaunieši filmē un ir sajūsmā: viņiem te patīk! 

Terase gandrīz uz jumta, iekšpagalms, telpas 

mēģinājumiem ar bungām un ģitārām… Visā 

tajā dzīvo un elpo vēl kas vērtīgāks – jaunieši te 

ir patrioti: viņi atgriežas savā pilsētā, par gra-

šiem pērk vecās koka mājas, kurā iegrauzies 

laika zobs, un tās atjauno – katrs pēc savām 

iespējām. Ance stāsta, ka jaunie īpašnieki sme-

jas – esam kā graustu miljonāri! Bet viņiem 

izdodas, jo pusdienas mēs 

ejam paēst pie Aizputes be-

ķerejas īpašnieka Sandra 

Štāla. Sandris ir viens no 

Latvijas jauniešu 100 iedves-

mas stāstiem varoņiem 

(skaties www.tuesi.lv), un 

šodien viņš arī parūpējas, lai 

Beķerejā mums visiem pie-

tiktu soļankas un garšīgas, 

tikko ceptas maizītes.  

Vecie koka nami pa ceļam no Sandra ir fotogra-

fēšanas vērti – kam milzīgs zīmējums pa sienu 

divstāvu augstumā, kam milzu cīsiņu virtene, 

kam atvērtas durvis ar televizoru tajās vai 

mūzikas skola, kam uz sienām neskaitāmi 

zīmētie kaķi.  

Sociālais daudzfunkcio-

nālais centrs, kas atro-

das vienā mājā ar inva-

l ī d u  b i e d r ī b u 

“Cerība” (vadītājs Ar-

nolds Priedols) ir mūsu 

nākamā pieturas vieta, 

un tajā skatāmā ir tik 

daudz, ka nokavējam 

laikus sasēsties busā, lai 

dotos tālāk uz Kuldīgu. Domas, ar ko aiz-

braucam, ir – ka Aizputē tā var: sadzīvot 

un papildināt viens otru, lai radoši! 

“Reālākā pieredze ir dzīves 

pieredze – kad tu pats ej, 

kārto, dari, risini. Tā tu arī 

uzzini tik daudz, cik tev vajag 

zināt,” Sandris saka īsajā 

video par sevi un savu uzņē-

mējdarbību. 

Izziņai:  

Jauniešu IDEJU MĀJA ir vieta aktīvai līdzda-

lībai, ideju īstenošanai, dziesmu un skaņu 

ierakstīšanai, kā arī prasmju un iemaņu attīs-

tīšanai. Izvirzītie darbības principi nosaka, ka 

IDEJU MĀJA ir 

 Droša un pieejama vide jauniešiem 

 Neformāla tikšanās vieta 

 Platforma jauniešu viedokļu paušanai un 

iniciatīvai 

 No atkarībām brīva vide 

IDEJU MĀJU veido un vada jaunieši, tās dar-

bības un aktivitāšu centrā ir jauniešu vajadzī-

bas. Pašiem jauniešiem ir iespēja noteikt ko 

un kā darīt, sniedzot iespēju izvēlēties aktivi-

tātes, kuras patiešām interesē un šķiet aktuā-

las. 

IDEJU MĀJAS aktivitātes 

 Neformālās izglītības programmas: mūzi-

ka, mediji, projektu rakstīšana, mākslas 

darbnīcas 

 Tematiskie pasākumi: filmu vakari, jaun-

iešu izklaides pasākumi, citas jauniešu 

ierosinātas aktivitātes 

 Jauniešu līdzdalība dažādos pasākumos: 

Kafija ar politiķiem, pilsētas svētki, dažā-

di kultūras un sabiedriskie pasākumi, 

Aizputes novada tēla un atpazīstamības 

veicināšana 

Aizpute (jauniešu Ideju māja) 

 

http://www.tuesi.lv
https://www.youtube.com/watch?v=1eJl_fOTKJo&feature=youtu.be
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Mājupceļš un secinājumi 

Esam vēl pusdienās pirms ceļa mājup. Pēdējās foto-

grāfijas pie ziedu govs, ukraiņi atzīstas, ka bez video 

divās dienās tapušas 800 fotogrāfijas. Dodamies!  

Braucot sākumā katrs domā savu, bet sākoties saru-

nām, saprotam, ka iespaidiem jānogulsnējas un seci-

nājumi būs vēlāk. Skaidrs, ka no šī pieredzes braucie-

na jūtamākais ieguvums būs labā prakse. Paradoksā-

li, bet tā ietver ne tikai pozitīvo, jo katram no mums 

ir secinājumi par lietām, ko mēs nekad nedarītu. Vai 

nu nav iespējas vai nu nav naudas – tas pat nav izšķirošais, jo katra 

pilsēta tomēr ir ar savu stāstu, saviem cilvēkiem, sabiedrisko domu… 

Bet mums ir milzums labā, ko vedam mājās, ko piesauksim sarunās 

vēl vismaz līdz Ziemassvētkiem. Ko stāstīsim savējiem gan NVO, gan 

pašvaldībā.  

Nav tiesa, ka nav jābrauc uz tālām un bagātām pilsē-

tām skatīties – ir jābrauc! Jo jāmācās domāt stratē-

ģiskāk, jāsatiek tos, kas jau uzdrošinājušies, turklāt 

jātiekas dzīvajā dzīvē! Pasmelties pozitīvo un tam 

noticēt, mācīties un dalīties tajā, ko zini pats.  

Es braucu mājās un domāju par lokālpatriotismu 

Aizputē. Kādi esam mēs, jēkabpilieši? Vai mēs no-

pirktu graustu savā pilsētā, lai to atjaunotu, pat ja 

būtu kaut cik naudas?  

Paldies Sabiedrības integrācijas fonda administrēta-

jai NVO fonda valsts programmai, kuras ietvaros 

atbalstītā projekta “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidusdauga-

vas reģiona nevalstiskajās organizācijās” ietvaros notika šis labās 

prakses pieredzes apmaiņas brauciens! Nopietnāki un izsvērtāki seci-

nājumi tiks pievienoti projekta atskaitei. 

Ventspils. Esam pārsteigti  

par to, ko var NVO.  

Skaisti! 

Ventspils mūs sagaida ar mūžīgu vērtību – 

bezgala skaistu saulrietu jūrā. Sakoptā vide, 

dažāda izmēra govis Ventspils ielās, vides 

objekti un “Lemberga hūte” jau nakts apgais-

mojumā, promenāde, izgaismotā pils – mēs 

jau nojautām, ka būs skaisti, bet ukraiņu jaun-

ieši ir šokā! Vēl milzīgāk viņus pārsteigs tikša-

nās otrā dienā, kad Ventspils mēra vietnieks 

Didzis Ošenieks viņiem piedāvās apsvērt ie-

spēju Ventspilī dzīvot un strādāt. Mūs pār-

steidz kas cits – Ventspils jau gadiem deleģē 

funkcijas savām nevalstiskajām organizāci-

jām. D.Ošenieks stāsta, ka tādu līgumu esot 

pieci, vēl 20 ir ārpakalpojuma no NVO pirkša-

nas līgumi. Lai gan par informatīvo apriti, kas 

skar NVO, pilsētā nesūdzas, esam gandarīti, 

ka zinām ko vairāk – par EBD projektiem, 

kura ietvaros mums līdzi ir ukraiņu jaunieši, 

vietnieks klausās ar interesi, kā par ko jaunu. 

Mēs labprāt stāstām – par visu, ko darām, kā 

mēs sadarbojamies ar savējā pašvaldībām, un 

taujājam pēc detaļām, kas ir Ventspilī.  

Otrā diena mums ir iesākusies ar tikšanos – ar 

Ventspils NVO centra projektu vadītāju Edīti 

Justeli esam jau tikušies Jēkabpilī pirms vai-

rāk kā gada. Tagad viņa laipni uzņem mūs 

Ventspilī un pavadīs gandrīz visas dienas 

garumā. Paldies tev, Edīt! Dodamies uz 

Ventspils Amatu māju. Oficiāli tā nosaukta 

par Ventspils muzeja filiāli. Ir interesanti, jo 

sižeti te ir dzīvi – sēžam senā klasē senos sko-

las solos un klausāmies, ka šīs stāstu ekspozī-

cijas aizsākums bija izrakumos atrasta maza 

zelta saktiņa. Vēlāk mēs visi katrs ar savu 

vēlēšanos stāvēsim vietā, kurā tas noticis, jo 

šeit spēkā ir burvība – kas ievēlēts, piepildās!  

Amatu mājā saimnieko Ventspils novada sie-

viešu biedrība “Spārni”, tās pārstāve Astrīda 

Kinne ir mūsu gide. Kad otrajā mājas stāvā 

ieraugām vienuviet 30 stelles, kurās jebkurš 

interesents var nākt un aust, mēs 

pārejam uz darbošanos fotografēša-

nas un klusēšanas režīmā – ir tik 

izcili! Dzintara diega un tā izstrādā-

jumu demonstrējumi mūs piebeidz 

pavisam, nolemjam ieelpot jūras gaisu – do-

damies apmeklēt senioru biedrību “Ventspils 

Liedags”.  

Taču arī te pārsteigumi nebeidzas – biedrībā 

esot ap 300 biedru: šķiet, ka nereāls skaitlis. 

“Nu, godīgi sakot, aktīvie ir tikai 200!” atzīstas 

vadītāja Līvija Bergmane. “Tikai” – jēkabpilie-

šiem nemaz tā nešķiet. Pasmēlušies dzīvot-

prieku un pieredzi nodarbību organizēšanā un 

informatīvajā apritē, dodamies uz pēdējo 

pieturas punktu Ventspilī – krīzes centru 

ģimenēm ar bērniem “Paspārne”. Vadītāja 

Ruta Šenkevica ir vadījusi Ventspils NVO 

centru, bet pašlaik uzskata, ka tas savu misiju 

ir pabeidzis. “Esam izaudzinājuši centra bied-

rības līdz pakāpei, ka tās reāli var darboties 

pašas, rakstīt projektus un iegūt finansējumu. 

Es neuzskatu, ka šāda 

reģionālā centra darbī-

ba ir mākslīgi jāuztur, ja 

tas ir pāraudzis savus 

darbības rāmjus,” viņa 

mums teiks sarunā pie 

kafijas.  

“Paspārne” ir viņas 

tagadējā darbavieta un 

lielā rūpe. “Paspārnes” 

darbības pamatā ir 

viens no pašvaldības 

deleģējuma līgumiem, 

nododot krīzes centra 

pakalpojumu sniegšanu nevalstiskajām orga-

nizācijām. Vadītāja ik telpā sauc dažādos fi-

nansējumus, kurus izdevies piesaistīt mājas 

remontiem un pakāpeniskai uzlabošanai. Šī 

neatlaidīgā un gadiem ilgā darbošanās ir mū-

su cieņas objekts visas pusotras stundas garu-

mā, ko te pavadām.  

Ventspils domē 

Ventspils Amatu māja un pensionā-

ru biedrība "Ventspils liedags" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ab4YaCbci34
https://www.youtube.com/watch?v=0Q--n7R3aKI


8 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2017. gada septembris 

TAPUŠI SEŠI SIŽETI PAR JĒKABPILS UKRAIŅIEM 
Šajās dienās savā Dzimte-

nē atgriezās Jēkabpils 

NVO resursu centra brīv-

prātīgais no Ukrainas 

Jevgēnijs Udovičenko. 

Kamēr viņš uzturējās 

valstī, sagatavoti desmi-

tiem sižetu ne tikai par 

Jēkabpili, bet par visu 

Latviju. Lielākā sadarbī-

ba bez projekta aktivitāšu 

īstenošanas šogad noti-

kusi ar Jēkabpils kultū-

rizglītojošo biedrību 

“Javir” divu projektu ietvaros:  Jēkab-

pils pilsētas pašvaldības finansētā 

"Tautieši" un Zemgales NVO atbalsta 

centra projektā "Dzīves akordi", sadar-

bībā ar Jēkabpils NVO resursu centru 

un Jēkabpils Galveno bibliotēku. 16. 

septembrī notika grandiozs pasākums ” 

Zelta rudens”, suminot 

gan projekta darbinie-

kus, gan sižetu varoņus. 

Projektu ietvaros Jevgēnijs 

darbojies kā brīvprātīgais un 

tikuši izveidoti sižeti par 

ukraiņu dzimtām: Semoņen-

ko ģimeni, Aleksandrs 

Lalovs, Cjuperjaku ģimene,  

Daniils  Šinkarjuks, Gaļina 

Dilane un Vasiļina Vasilišina, 

Katrina Demčenko.  

Jevgēnijs stāsta: “Biedrība 

"Javir" uzaicināja mūs kā Jēkabpils NVO re-

sursu centra Erasmus+ programmas brīvprā-

tīgos piedalīties savas biedrības aktivitātēs, jo 

“Javir” ir viena no Jēkabpils NVO resursu 

centrs biedru organizācijām, bez tam mēs 

pārstāvam vienu nāciju. Mēs kopā veidojām 

filmu "Ukraiņi Latvijā". Tā stāsta par ukraiņu 

diasporas dzīvi Jēkab-

pilī. Mēs tikāmies ar 

sešu ģimeņu pārstāv-

jiem un ukraiņu jau-

nāko paaudzi. Katra 

ģimene bija ļoti vies-

mīlīga un atzinīgi 

novērtēja mūsu  ko-

mandu. Ukraiņi uzņē-

ma mūs savās mājās, 

parādīja ģimenes fotoalbumus un dalījās sa-

vās atmiņās.” Jevgēnijam viņa darbā palīdzēja 

otra “Jēkabpils NVO resursu centrs” Eras-

mus+ programmas brīvprātīgā Anastasia 

Iliejeva.  

Aizbraucot Jevgēnijs domā, ka uz Jāņiem vai 

pilsētas svētkiem nākamgad varētu atbraukt 

ciemos pie iegūtajiem draugiem. 

PALDIES PAR ATBALSTU AKCIJAI “BRĪVPRĀTĪGAIS UZ 1 DIENU!”! 

Ligita Upīte,  

akcijas “Brīvprātīgais uz 1 dienu!” koordinatore 

Jēkabpils NVO resursa centra rīkotās 

akcijas ''Brīvprātīgais uz 1 dienu!'' ofici-

ālais noslēgums risinājās Jēkabpils 

pilsētas domes sēžu zālē. Paldies tika 

pateikts visiem 12 organizatoriem, kas 

uzņēma brīvprātīgos: biedrībām 

''Ūsiņš'', ''Sasaiste'', ''Cerību sala'', 

''Tūrisma klubs ''Sēlija'', ''Par ķepām'', 

''Jēkabpils NVO resursu centrs'', Jēkab-

pils pašvaldībai, Jēkabpils Galvenajai 

bibliotēkai, SIA ''Jēkabpils siltums'', 

SIA ''Jēkabpils reģionālā slimnīca'', SIA 

''Jēkabpils pakalpojumi'', Jēkabpils 

dzīvnieku patversmei, kuriem bija inte-

rese par akciju, kuri iesaistījās un re-

dzēja tās nākotnes vajadzību.  

Paldies 30 brīvprātīgajiem! Brīvprātīgajiem 

bija iespējas ieraudzīt un darīt citādu darbu 

nekā ikdienā, varbūt pat saredzēt savu nākot-

nes profesiju, iegūt jaunus draugus. Ir svarīgi 

gūt pārliecību par sevi, noticēt saviem spē-

kiem, savam un darbam sabiedrības labā!! 

Pārliecība par savām spējām rodas tikai darot. 

Paldies, uz tikšanos nākošajā akcijā ! 

Ligita Upīte,  

Brīvprātīgā darba koordinators 

Biedrība “Jēkabpils NVO re-

sursu centrs” saņēma ziņu, ka 

Jēkabpils iedzīvotāja Māra 

Zujeva labprāt ziedotu pašadī-

tas vilnas zeķes labdarībai – 

pansionātu iemītniekiem, 

jaundzimušajiem, bērniem, 

sievietēm.  

Tiekoties ar Māru noskaidrojām, ka zeķes 

tapušas visa gada garumā, vakaros skatoties 

televizoru:  kā Māra saka – kāpēc rokām jābūt 

bezdarbībā, tās ir jāizkustina!  

Māra stāsta, ka 

meklējusi Jēkabpilī 

organizāciju, kas 

vēlētos ziedojumu 

pieņemt, lai zeķes 

tālāk dāvinātu pēc 

nepieciešamības. 

Tā kā paziņa no 

sociālā dienesta 

ieteikusi un pati arī jau vairākkārt dzirdējusi, 

ka “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir liela 

organizācija un nodarbojas ar labdarības akci-

jām, Māra nolēmusi piezvanīt biedrībai un 

izteikt savu vēlmi. Un sadarbība izveidojās! 

Jēkabpils NVO resursu centrs izsaka vislielāko 

PALDIES Mārai par nesavtību, labestību, 

čaklumu un vēlmi atbalstīt līdzcilvēkus! Ne 

katru dienu mūsu biedrības praksē nākas 

vērot tādu dāsnumu. Par līdzīgu zeķu dāvinā-

šanas akciju mums stāstīja pieredzes apmai-

ņas braucienā Ventspilī, kur zeķes adīja visa 

pensionāru biedrība, lai tās tālāk nodotu 

gados veciem vientuļiem iedzīvotājiem un 

bērniem.  

Zeķu pāri līdz Ziemassvētkiem atradīs visus 

savus īpašniekus, jo tūlīt sāksies labdarības 

laiks. Biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” apņemas katram Māras adītajam zeķu 

pārim pievienot norādi par adītāju un dāvinā-

tāju un Ziemassvētku novēlējumu. Ceram, ka 

valkātāju pateicība sasniegs Māras kundzi, 

vēlreiz paldies! 

ZIEDO 60 PAŠADĪTUS ZEĶU PĀRUS 



JAUNIEŠIEM 

1. Projektu darbnīcas 

Aicinām apmācībām pieteikties organizāciju pārstāvjus, kuriem nav 

līdzšinējās pieredzes par Jauniešu apmaiņas projektu vai Eiropas Brīv-

prātīgā darba projektu īstenošanu. 

 Projektu darbnīca par Jauniešu apmaiņas projektiem norisinā-

sies no 2017. gada 13. līdz 15. oktobrim viesu namā "Umuri", 

Ķeguma novadā. Vairāk informācijas: http://bit.ly/2x0LUXU 

 Projektu darbnīca par Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem nori-

sināsies no 2017. gada 26. līdz 28. oktobrim viesu namā "Rāznas 

Ezerkrasti", Rēzeknes novadā. Vairāk informācijas: http://

bit.ly/2hcBQot 

 

2. Piedalies "Time to Move" konkursā 

Eurodesk aicina jauniešus piedalīties T-kreklu dizaina konkursā, lai 

izvēlētos 2018. gada kampaņas oficiālo T-kreklu. 

Ja esi vecumā no 13 līdz 30 gadiem, izmanto iespēju un izveido dizai-

nu Time to Move T- kreklam, kurš vislabāk ataino kampaņas garu, sūti 

savu pieteikumu un laimē lieliskas balvas, kas var palīdzēt uzsākt tavu 

ceļojumu Eiropā. Vairāk informācijas: http://bit.ly/2xwano1 

3. Piesakies SALTO  

apmācībām 

 No 12. līdz 17. novembrim 

Lietuvā norisināsies apmācī-

bas "Learning in EVS". Šīs 

apmācības palīdzēs saprast, 

kā atbalstīt brīvprātīgo mācī-

šanās procesu Eiropas Brīv-

prātīgā darba (EBD) projek-

tos. Pieteikšanās līdz 8. ok-

tobrim! Vairāk informācijas: http://bit.ly/2hrpZ5Q 

 Apmācību ("Work with young people in NEET situation: Innova-

tive approaches from reaching out to ensuring constant motiva-

tion") mērķis ir uzlabot NEET jauniešu dzīves situāciju, stiprinot 

ekspertu kapacitāti, īpašu uzmanību pievēršot neformālās izglītī-

bas metožu izmantošanai. Starptautiskās apmācības notiks no 14. 

līdz 17. novembrim, Siguldā. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 9. oktob-

rim. Vairāk informācijas: http://bit.ly/2hcXhCa 

Citas apmācības meklē: http://jaunatne.gov.lv/lv/ 

JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRA 

OKTOBRĪ PIEDĀVĀ 
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Notiek pieteikšanās uz jauno vadītāju 

apmācību programmu “Starta kom-

plekts” gan atvērtajā, gan online gru-

pās. Pieredze bagāža šādu programmu 

veidošanā mērāma jau 12 gadu garumā. 

Programma palīdz dalībniekiem izvei-

dot spēcīgus vadītprasmes pamatus, 

saīsinot adaptācijas periodu un samazi-

not rupju kļūdu iespējamību. Program-

mas dalībnieki ātri pārslēdz savu domā-

šanu un rīcību no padotā uz vadītāja 

līmeni, daudz efektīvāk sasniedz norā-

dītos biznesa mērķus un samazina vadī-

bas kļūdu dēļ radīto finansiālo zaudēju-

mu riskus. 

Programma iekļauj un sakārto loģiskā sistēmā 

tos vadītprasmes tematus, kas obligāti jāpārzi-

na ikvienam vadītājam. Programma primāri 

paredzēta jaunajiem komandu vadītājiem, kā 

arī tiem, kuri tendēti uz pašizaugsmi un vēlas 

sakārtot menedžmenta / līderības lietas ikdie-

nišķā, praktiskā un loģiskā sistēmā. Vairāk 

informācijas var atrast šeit: . 

APMĀCĪBU PROGRAMMA “STARTA KOMPLEKTS”  

Šajā interneta vietnē jauniešiem vecu-

mā no 17 - 30 gadiem jau pašlaik ir ie-

spējams pieteikties visdažādākajām 

brīvprātīgā un profesionālā darba ie-

spējām. Tāpat Eiropas Komisija ir nākusi 

klajā arī ar virkni citu pasākumu, lai palielinā-

tu jauniešu nodarbinātību, uzlabotu un mo-

dernizētu izglītību, vairāk ieguldītu jauniešu 

prasmēs, kā arī sniegtu labākas iespējas mācī-

ties un studēt ārzemēs. 

Eiropas Solidaritātes korpuss: 

 iniciatīva paredzēta jauniešiem vecumā 

no 17 - 30 gadiem; 

 iesaiste no 2 mēnešiem līdz gadam; 

 brīvprātīgā UN profesionālā (prakse, 

stažēšanās, apmaksāts darbs) darba 

iespējas; 

 dalībnieki saņems apliecinājumu par 

dalību programmā. 

Eiropas Komisijas mērķis ir šai iniciatīvai līdz 

2020. gadam piesaistīt vismaz 100 000 jau-

niešus, kas izmantotu Eiropas Solidaritātes 

korpusa iespējas un strādātu kā brīvprātīgie, 

gūtu praktisku darba pieredzi un iemaņas. 

Vairāk informācijas: https://europa.eu/

youth/Solidarity_lv 

Pielikums: 

EIROPAS SOLIDARITĀTES KORPUSS 

http://bit.ly/2x0LUXU
http://bit.ly/2hcBQot
http://bit.ly/2hcBQot
http://bit.ly/2xwano1
http://bit.ly/2hrpZ5Q
http://bit.ly/2hcXhCa
http://jaunatne.gov.lv/lv/
http://naurissvika.com/komandas-vadiba-team-management-leadership/
https://europa.eu/youth/Solidarity_lv
https://europa.eu/youth/Solidarity_lv
http://idejumaja.lv/wp-content/uploads/2016/12/Publikacija_Eiropas_Solidaritates_korpuss.pdf
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Mg. paed. Sandra Kraukle, 

Izglītības iniciatīvu centra programmu koordinato-

re 

Pedagogu, vecāku vidū un sabiedrībā 

kopumā arvien vairāk tiek runāts par 

to, ka jaunajai paaudzei nepieciešama 

laba izglītība, pašlaik valstī tiek īstenoti 

apjomīgi projekti, lai bērni saņemtu 21. 

gadsimtam atbilstošu izglītību. 

Izglītības jomas profesionāļiem izglītības 

kvalitātes jēdziens ir saprotams. Lai arī kvali-

tāte izglītībā tiek traktēta dažādi, taču kopumā 

tā tiek definēta kā pazīme vai pazīmju ko-

pums, kas raksturo procesa un rezultāta atbil-

stību noteiktām, iepriekš paredzētām 

(izvirzītām) prasībām, mērķiem un cerībām. 

Vecāki, apzinoties izglītības nozīmi, cenšas 

savam bērnam sameklēt gan labāko pirmssko-

las izglītības iestādi un skolu, gan labāko sko-

lotāju, balstoties uz savu pieredzi, personīga-

jiem kontaktiem, radu vai paziņu ieteiku-

miem, izglītības iestādes reputāciju un reitin-

giem. 

Kā vecākiem „ieraudzīt” kvalitatīvu 

izglītību, saprast, ka bērns to saņem? 

Ja jūsu bērns ar prieku iet uz „dārziņu” vai 

skolu, labi jūtas grupā vai klasē, no pedagogu 

puses ir pozitīva, sirsnīga, bērna pašapziņu 

stiprinoša attieksme un saskarsme ar bērnu, 

tad vienu no izglītības kvalitātes rādītājiem - 

skolotāja un bērna mijiedarbību esat ieraudzī-

juši. Sarunas, jautājumi, skolotāja cieņa, uz-

manība un atbalsts stimulē bērnu domāšanu 

un mācīšanos. 

Sadarbība ar ģimeni kā vēl viens kvalitatīvas 

izglītības priekšnoteikums tiek īstenots, ja ar 

skolotājiem esat nodibinājuši cieņas un 

savstarpējās izpratnes piepildītas attiecības, 

tiekat uzklausīti un iespēju robežās respektēti, 

pastāvīgi zināt, kas notiek bērna grupā vai 

klasē, esat aicināti piedalīties pasākumos, 

mācībās, atbalstīt notiekošo. Vecāku iesaistī-

šana bērnu izglītības procesā nosaka bērnu 

izaugsmes gaitu. 

Ja jūsu bērna grupā vai klasē nav atstumto 

bērnu, bērni tiek mudināti draudzēties, rūpē-

ties, atbalstīt vienam par otru, neskatoties uz 

tautību, sociālo stāvokli, speciālajām vajadzī-

bām, tad skolotājs savā darbā ietver mūsdie-

nās neatņemamu kvalitatīvas pedagoģijas 

sastāvdaļu – iekļaujošu izglītību, 

atšķirīgā pieņemšanu un audzina 

bērnos demokrātiskās vērtības. 

Ikvienam bērnam ir tiesības mācī-

ties kopā ar citiem, būt cienītam un 

novērtētam, piedalīties un īstenot savas spējas 

un potenciālu. 

Ja bērns labprāt mācās, tad darba plānošana, 

bērnu sekmju, attīstības novērtēšana un dažā-

du mācīšanās metožu izmantošana kā pedago-

ga darba un izglītības procesa kvalitātes rādī-

tāji ir atbilstošā līmenī. Novērtēšana palīdz 

skolotājiem saprast, kad bērni ir patiešām 

gatavi, lai viņiem mācītu jaunas prasmes un 

zināšanas, bet plānošana palīdz atrast vislabā-

ko veidu, kā to darīt. Bērnus būs vieglāk moti-

vēt turpināt mācības, ja viņi agrā bērnībā 

redzēs, ka zināšanas noder dzīvē, ka viņi var 

būt sekmīgi mācībās. Tāpēc jau pirmsskolas 

skolotājam jāorganizē mācīšanās ar jēgu, 

nozīmi, nevis vienkārši „lai tikai bērns būtu 

aizņemts”. Ja bērns uzdevumu nespēj izpildīt 

vai rezultāts nav gaidītais, cēlonis nav jāmeklē 

tikai bērnā. Iespējams, arī skolotājs ir izvēlē-

jies nepiemērotas mācīšanas metodes, paņē-

mienus, tie ir jāmaina. 

Ja tiekat aicināti labiekārtot grupas telpu vai 

klasi, tad ar savu dalību palīdzat nodrošināt 

vēl vienu kvalitatīvas pedagoģijas priekšnotei-

kumu - bērnu attīstību un mācīšanos veicino-

šas vides veidošanu. Ja bērns atrodas drošā, 

kārtīgā, patīkamā grupā vai klasē, sadarbojas 

ar citiem bērniem un pieaugušajiem, ir pieeja-

mi daudzveidīgi, vecumposmam un apgūsta-

majai mācību programmai atbilstoši materiā-

li, tiek sekmēta bērnu mācīšanās. 

Bērni mācās un attīstās labāk tad, ja skolotāji, 

apgūst un izmanto mūsdienīgas, efektīvas 

mācību metodes, atbilstošas katram bērnam. 

Tāpēc svarīga pedagogu profesionālā pilnvei-

de. Ja jūsu bērna skolotājs kādu dienu nav ar 

bērniem, bet ir „kursos”, mācās, tad novērtē-

jiet to kā bērnu ieguvumu. 

Skolotājam, nenoliedzami, ir noteicošā ietek-

me uz bērnu mācīšanos, taču vecāki un citi 

tuvākie ģimenes locekļi ir iesaistīti bērna mā-

cīšanās un attīstības procesā kopš bērna dzim-

šanas, veido izpratni par to, kas ir labs vai 

slikts, vērtīgs vai nevajadzīgs, kāda ir pieņe-

mama uzvedība, ko drīkst un ko nē. 

Vecāki ir atbildīgi par to, lai bērns iegū-

tu obligāto izglītību. Ģimenēm ir galve-

nā ietekme uz bērnu sasniegumiem 

visas dzīves laikā. 

Ko vecāki var darīt, lai bērns saņemtu kvalita-

tīvu izglītību? 

 Būt par piemēru savam bērnam, mācīties 

pašiem kaut ko jaunu, lasīt, interesēties, 

saprast, ko nozīmē kvalitatīva izglītība. 

 Veidot cieņpilnas attiecības ar skolotā-

jiem. 

 Būt aktīviem, komunicēt un sadarboties 

ar citiem vecākiem, piedalīties vecākiem 

domātajās aktivitātēs izglītības iestādē, 

pašvaldībā. 

 Rosināt diskusijas par izglītību ar skolo-

tājiem, citiem vecākiem, izglītības eks-

pertiem, lai panāktu vienotu izpratni un 

saskatītu savas iespējas izglītības kvalitā-

tes pilnveidē. 

 Sarunāties ar skolotājiem, stāstīt par to, 

kas bērnam interesē, veicas, kur nepie-

ciešama skolotāja palīdzība, konsultēties, 

interesēties, kā atbalstīt savu bērnu. 

 Piedāvāt savas profesionālās zināšanas 

vai materiālus, ja tās var bagātināt tēmu, 

kuru bērni apgūst. 

 Mācīt bērniem, ka esam dažādi, lai ne-

viens netiktu atstumts un nodarīts pāri. 

 Lūgt skolotājus dalīties ar jaunāko infor-

māciju par bērnu attīstību, izglītību. 

 Nebaidīties iestāties par saviem bērniem, 

meklēt profesionāļu atbalstu, ja ir nepie-

ciešams. Būt neatlaidīgiem, censties 

panākt pozitīvas pārmaiņas. 

 Aizstāvēt savu bērnu intereses un iespēju 

iegūt kvalitatīvu izglītību, sākot no 

pirmsskolas posma. 

 Atrast laiku bērnam. 

Jums ir svarīga bērnu izglītības kvalitāte? 

Neesiet vienaldzīgi! Izsakiet savu viedokli: 

iicbirojs@gmail.com 

VECĀKIEM PAR IZGLĪTĪBAS KVALITĀTI,  

UZSĀKOT JAUNO MĀCĪBU GADU 

Saprotu, ka skolotāji ir noslogoti, bet mūsdie-

nu tehnoloģiju laikmetā ir diezgan vienkārši 

sazināties ar vecākiem, informēt par bērna 

attīstību, sekmēm. Pašlaik mana komunikāci-

ja ar skolotājiem ir visai niecīga, jo ļoti paļau-

jos uz viņu kompetenci. Komunikācija notiek 

caur mācību sociālo tīklu MYKOOB. 

Iesaku skolotājiem vairāk pievērsties informā-

cijas tehnoloģijām, jo, komunikācijā ar vecā-

kiem, šis būtu piemērotākais veids informēt 

par konkrētām problēmām bērnu mācīšanā, 

uzvedībā u.t.t. Lasīt tālāk 

Projekta „Ar atbildību par rītdienu” ietvaros Jēkabpils vecāki tika rosināti izteikt viedokli par jautājumiem, kas skar bērnu izglītību. Piedā-

vājam divu māmiņu pārdomas. 

KĀ ES GRIBĒTU SADARBOTIES AR SKOLU, DOMĀJOT PAR SAVA BĒRNA LABKLĀJĪBU? 

mailto:iicbirojs@gmail.com
http://jekabpilsnvo.lv/2017/09/vecakiem-par-izg…auno-macibu-gadu/
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D.Zaķe,  

NVO un MK padomes pārstāve 

Valsts budžeta  

finansējums NVO 

2016. gada 21. janvārī Latvijā bija reģistrētas 

un aktīvas 20 662 NVO (avots: Pārskats par 

NVO sektoru Latvijā 2015, eLPA). Tiešais 

valsts budžeta un ES fondu finansējums bied-

rībām un nodibinājumiem 2017. gadā bija 

74.2 miljoni eiro. Papildus valsts budže-

tam, nozīmīgi finansējuma avoti ir arī 

publiskās kapitālsabiedrības un pašvaldī-

bas, bet šī finansējumu apjoms nav apko-

pots.  

2018. gada budžeta prioritātēs līdztekus 

“NVO fondam” (400 tūkstoši eiro) valdī-

ba plāno piešķirt papildus finansējumu 

NVO, kuras sadarbojas ar nozaru minis-

trijām. Plānotais finansu sadalījums ir 

šāds: Izglītības un zinātnes ministrija – 

3,9 miljoni, Kultūras ministrija - 1 mil-

jons, VARAM – 0,8 miljoni, Labklājības mi-

nistrijai – 0,3 miljoni, Tieslietu ministrija – 

0,1 miljons. Kopā tas ir – 6,5 miljoni. Visi šie 

valsts budžeta izdevumi (t.sk. prioritātēm) ir 

vērsti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu – 

budžeta politikā noteicoša ir finansējuma 

izlietojuma sasaiste ar radītajām pārmaiņām 

nozarē.  

Sīkāks nozaru prioritāšu sadalījums šobrīd 

sabiedrībai nav pieejams, jo  jaunais 2018. 

gada valsts budžets publiski gan būs redzams 

internetā tikai pēc 25. oktobra – pēc pirmā 

budžeta lasījuma LR Saeimā. 

 

Reforma bērnu antisociā-

las uzvedības prevencijas 

jomā 

Latvijā ik gadu likumu pārkāpj apmēram 10 

tūkstoši bērnu! Šobrīd par visiem šiem gadīju-

miem izmeklēšanu veic policija. Tomēr polici-

ja būtu iesaistāma ne vienmēr un ne visos 

gadījumos, jo tā tomēr ir represīva iestāde. 

Tādēļ ir nepieciešamas izmaiņas gan likumdo-

šanā, gan sistēmā kā tādā, ieskaitot arī bērnu 

prevencijas pakalpojumu veidos. Sodīt bērnu 

nozīmē atriebties cietušajam par to, ka viņš ir 

cietušais, tādēļ reformas mērķis ir darboties 

tā, lai bērns būtu sabiedrībai noderīgs nākot-

nē. Reformas īstenošanai plānotais finansē-

jums ir vairāk kā 40 miljoni eiro. Reformu 

plānots uzsākt 2023. gadā.  

 

NVO loma šīs reformas kontekstā ir: 1) NVO 

varēs līdzdarboties reformas ieviešanā (jaunu 

pakalpojumu izstrāde, to sniegšana, ie-

saistīšanās pašvaldību sadarbības grupās 

u.c.); 2) pašvaldības var deleģēt NVO 

reformas pasākumu īstenošanu.  

 

NVO pārstāvji  

valsts pārvaldē 

Memoranda padomes locekļi ar vairāku-

ma balsojumu deleģēja nevalstisko orga-

nizāciju pārstāvi līdzdalībai Ministru 

kabineta komitejas sēdēs – tas būs  Kirils 

Solovjovs, kurš pārstāv biedrību “Latvijas 

Studentu apvienība”(LSA).  

K. Solovjovs ir LSA padomnieks rīcībpolitikas 

jautājumos un viņa ikdienas darba pienākumi 

paredz aktīvi sekot līdzi likumdošanas proce-

siem valstī.  

AKTUALITĀTES NVO UN MK MEMORANDA PADOMES DARBĀ 

Agita Pleiko,  

projekta vadītāja 

Jau 13.oktobrī Jēkabpils 2.vidusskolas 

zālē plkst.15.30 notiks mazākumtautību 

un latviešu jauniešu sadarbības pro-

grammā īstenotā Jēkabpils poļu biedrī-

bas “Rodacy” projekta noslēguma pasā-

kums. Uz to laipni aicināti visi intere-

senti, bet jo īpaši – jaunieši, viņu ģime-

nes locekļi, skolotāji.  

Vasaras sākumā uzsāktā projekta “Piederības 

iedvesma Latvijas valstij. Ita Kozakeviča” laikā 

dažādu tautību jaunieši septiņās darba grupās 

strādāja, pētot ar poļiem Latvijā saistītas tē-

mas. Šobrīd jaunieši kopā ar savu grupu vadī-

tājiem ir sagatavojuši tēmu prezentācijas un 

tieši tās būs galvenais 13.oktobra pasākuma 

saturs. Jauniešu izveidotos prezentācijas ma-

teriālus pēc pasākuma varēs aplūkot Brīvības 

ielā 45, 2.stāvā, kur atrodas poļu biedrības 

“Rodacy” telpas. Šeit jau pašlaik ir apskatāma 

biedrības kopā ar jauniešiem veidotā izstāde 

par Itu Kozakēviču. Jauniešu izveidotie mate-

riāli jau visdrīzākajā laikā izstādi papildinās. 

Jauniešu grupās sadarbojās latviešu un poļu, 

krievu, romu, baltkrievu tautību pārstāvji. 

Pētītas interesantas tēmas, piemēram, poļu 

izglītības iespējas Latvijā, atsevišķu poļu 

dzimtu saknes, ar Itas Kozakēvičas personību 

saistīti aspekti, poļu nozīme Latvijas valsts 

dibināšanā, poļu dalība brīvības cīņās Latgalē 

1919.-1920.gados un citas.  

Projekta ietvaros pašlaik tiek pabeigta neliela 

filma, kurā atspoguļots gan jauniešu darbs 

projektā, gan ievietoti vairāki 90-tajos gados 

uzņemti kadri ar Itu Kozakēviču.  

Projekta noslēgumā 23.oktobrī visi dalībnieki 

dosies ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklēs ar Itu 

Kozakēviču saistītas vietas, viņas vārdā no-

saukto vidusskolu, bet kā balva jauniešiem 

sniegta iespēja apmeklēt batutu parku Jump 

Space. Jau 25.oktobrī jauniešu grupa dosies 

uz projekta administrētāja Sabiedrības inte-

grācijas fonda rīkoto noslēguma pasākumu 

Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, lai stāstītu 

par savu pieredzi. 

Projekta nosacījumi paredzēja mazākumtautī-

bu biedrību un nodibinājumu īstenotas  akti-

vitātes, kurās vienlaikus piedalīsies vienāds 

skaits mazākumtautību un latviešu jauniešu 

(50% / 50%) no pēc iespējas vairāk skolām. 

Biedrības “Rodacy” projektā piedalījās jaunie-

ši no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils 

2.vidusskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas un 

Ābeļu pamatskolas.  

Konkursa mērķis ir veicināt mazākumtautību 

un latviešu jauniešu sadarbību, kopīgi īsteno-

jot dažādus projektus, piemēram, vērstus uz 

vienotu vēstures, kultūras un politisko norišu 

izpratni. Finansējums programmai piešķirts 

no Sabiedrības integrācijas fonda administrē-

tajiem valsts budžeta dotāciju līdzekļiem. 

Aktivitātes papildus līdzfinansēja Jēkabpils 

pilsētas pašvaldība. 

POĻU BIEDRĪBA AICINA UZ PASĀKUMU  

Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Mazākumtautību un 
latviešu jauniešu sadarbības programma” 

Biedrības Rodacy projekts "Piederības iedvesma Latvijas valstij Ita 
Kozakēviča" 

Līguma Nr. 2017.LV/MTSP/02/01 
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AICINĀM PIETEIKTIES 

TOS, KAS VĒLAS  

STRĀDĀT JAUNIEŠU 

APMAIŅAS  

PROJEKTOS 

Apmācību mēr-

ķis ir sniegt 

s t a r p t a u t i s k u 

mācību pieredzi 

jaunatnes darba 

jomā aktīviem 

cilvēkiem, ļaujot viņiem attīstīt savas 

kompetences Jauniešu apmaiņas pro-

jektu īstenošanā. Īpaši, ja viņiem nav 

līdzšinējās pieredzes. Apmācības nori-

sināsies no 2018. gada 20. līdz 24. feb-

ruārim Īrijā. Pieteikšanās līdz 1. de-

cembrim! 

BTM mērķi: 

 sniegt ievadinformāciju par “Erasmus+: 

Jaunatne darbībā” programmu, koncen-

trējoties uz Jauniešu apmaiņas projek-

tiem un to kapacitāti veicināt jauniešu 

aktīvu iesaisti Eiropas veidošanā; 

 piedāvāt individuālu un grupas mācību 

pieredzi, izmantojot Jauniešu apmaiņas 

projekta simulāciju; 

 attīstīt nepieciešamās zināšanas, pras-

mes un attieksmes, lai īstenotu Jauniešu 

apmaiņas projektus, kas balstīti nefor-

mālās izglītības praksē, principos un ES 

jaunatnes programmu kvalitātes stan-

dartos; 

 

Lasīt tālāk 

Latvijā patlaban ir vairāk nekā 22 000 

nevalstiskās organizācijas (NVO), 

4.oktobrī Saeimas Pilsonības, migrāci-

jas un sabiedrības saliedētības komisi-

jā pastāstīja Kultūras ministrijas (KM) 

pārstāve Inita Pauloviča. Tā kā dau-

dzas no tām pašlaik vairs nav aktīvas, 

varētu tikt apsvērta iespēja atvieglot 

NVOlikvidācijas kārtību. 

Ierēdne uzsvēra, ka nevalstiskā sektors ir 

būtisks instruments, lai nodrošinātu saiti 

starp sabiedrību un valsts institūcijām. Pau-

loviča skaidroja, ka pēdējo 12 gadu laikā NVO 

skaits būtiski pieaudzis - ja 2005.gadā Latvijā 

bija aptuveni 1000 NVO, tad šī gada septem-

brī to jau bija 22 467. KM pārstāve piebilda, 

ka dienā tiek piereģistrētas aptuveni 30 jau-

nas organizācijas. 

NVO klasifikācija definē 15 darbības jomas 

un 65 apakšjomas. Patlaban lielākā daļa NVO 

atbilst noteiktām nozarēm - veselības, izglītī-

bas, kultūras, ekonomikas, lauksaimniecības 

u.c.  

Lasīt tālāk 

APSVER IESPĒJU ATVIEGLOT  

NVO LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBU 

Agita Pleiko,  

valdes priekšsēdētāja 

Eiropas brīvprātīgā 

darba projekta dalīb-

nieks no Ukrainas Jev-

gēnijs Udovičenko sek-

mīgi noslēdzis savu 

dalību, pavadot Latvijā 

10 mēnešus. Sestdien, 

30.septembrī, Jevgēnijs 

devās atpakaļ uz dzimto 

pilsētu Zaporožji. Die-

nu iepriekš uzņemošā 

biedrība “Jēkabpils NVO re-

sursu centrs” organizēja atva-

dīšanās pasākumu. 

Tā laikā skatījāmies Jevgēnija saga-

tavoto filmu par visu savu projektā 

būšanas laiku. Krāšņi pasākumi 

Jēkabpilī, Pļaviņās, Zasā, Gārsenē, 

Rīgā, Ventspilī un citviet Latvijā 

mijās ar jaunieša individuālajiem 

iespaidiem un vērtējumiem. Prieks 

blakus dažādām ikdienas problēmām, atklās-

mes un mācīšanās piedzīvošana, jauni draugi 

un valoda, iepazītie Jēkabpils jaunieši, labie 

un sliktie laikapstākļi, Latvijas daba, biedrī-

bas kolēģi – viss raibā virtenē pusotras stun-

das garumā aizrāva kopējā videostāstā. Pēc 

projekta noslēguma filma būs pieejama bied-

rības mājaslapā www.jekabpilsnvo.lv . Tur 

jau pašlaik redzami arī citi Jevgēnija gatavo-

tie videomateriāli, tos redzam arī ikmēneša e-

avīzēs.  

Žeņa, mēs bijām patiesi gandarīti satikt un 

uzņemt tevi Jēkabpilī EBD mobilitātes pro-

jektā “Share and like volunteering”! Labie 

vārdi, sajūtas un padarītie darbi lai ir nākot-

nes sadarbības ierosinātāji!  

Projekts tika realizēts ERASMUS+ programmā 

“Eiropas brīvprātīgais darbs”.  

TUVOJAS NOSLĒGUMAM  

EBD PROJEKTS 
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