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VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 
E-avīze tiek izdota Latvijas valsts budžeta finansētas programmas "NVO 

fonds" biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" realizētā  

projektā "Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģio-

nā" (Līguma Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/003/22) 

11. 
lpp. 

Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

Akcija „Brīvprātīgais uz  

1 dienu” šogad ir noslēgu-

sies ar emocijām un iespai-

diem pilnu pasākumu 

28.augusta pēcpusdienā 

Jēkabpils pilsētas domē. Kā 

iepriekš tika ziņots, akcija 

notiek jau ceturto gadu, un 

ik reizi noris augusta kalendāra pēdējā 

pilnajā nedēļā.  

Šogad akcijā piedalījās 54 iedzīvotāji, sākot-

nēji interese bija vēl lielāka, ap 100 brīvprātī-

go bija izteikuši vēlmi un interesējušies par 

iespējām piedalīties, bet 15 organizācijas bija 

gatavas brīvprātīgos uzņemt.  

“Jāatzīmē, ka tas ir samērā liels organizato-

riskais darbs, kas jāpaveic, lai akciju sagata-

votu,” atzīst biedrības valdes priekšsēdētāja 

un projekta vadītāja Agita Pleiko. “Jau trešo 

gadu to teicami koordinē Ligita Upīte. Pro-

tams, palīdzam visa projekta komanda un arī 

brīvprātīgie, idejas bieži vien rodas tieši dis-

kusijās par to – ko jaunu šogad ieviest, kā 

pasākumam nekļūt pierastam – tā, lai visiem 

un pašiem ir interesanti!” 

2018.gada akcija iezīmējās ar robežu paplaši-

nāšanu un interesi no citām Latvijas pilsētām. 

“Katru gadu cenšamies piesaistīt jaunas brīv-

prātīgo uzņēmējorganizācijas,” stāsta L.Upīte. 

“Šogad tās bija ne tikai divas jaunas vietas 

Jēkabpilī, bet arī Neretas un Pļaviņu novada 

pašvaldības. Uz noslēguma pasākumu bija 

ieradusies arī pārstāve no Lielvārdes novada 

pašvaldības Irēna Romanovska, jo viņai inte-

resē šī koncepcija, bet arī no Liepājas pilsētas 

pašvaldības un Jelgavas nevalstiskajām orga-

nizācijām ir tikusi izrādīta interese.”  

Turpinājums 2. lappusē 

“BRĪVPRĀTĪGAIS UZ 1 DIENU”  

NOSLĒDZAS POZITĪVĀ GAISOTNĒ 

Maira Tropa,  

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Sākoties jaunajam mācību gadam, Jē-

kabpils pilsētas skolu klasēm un Jēkab-

pils Agrobiznesa koledžas jauniešiem 

no 3.septembra ir iespēja pieteikt savu 

dalību deviņu video ekspresstāstu izvei-

došanā!  

Jauniešu viedokli par to, kā viņi jūtas Jēkab-

pilī – kādas labas lietas un problēmas, to risi-

nājumus saredz, lai Jēkabpils arvien noteiktāk 

kļūtu interesanta jauniešiem – fiksēsim video 

formātā, kurus pēc tam reizi mēnesī demons-

trēsim pašvaldības deputātiem, lūdzot atseviš-

ķu deputātu viedokli par sižetos skatāmo. 

Viens no jautājumiem, par ko jauniešiem 

lūgsim runāt, ir jauniešu mājas izveidošana 

Jēkabpilī. Deputātu video atbildes kopā ar 

jauniešu video pēc tam būs iespēja ar interak-

tīvā stenda palīdzību ikvienam noskatīties 

tajās skolās, kuru klases būs piedalījušās video 

veidošanā. Gan jautājumu, gan atbilžu video 

ik mēnesi būs redzami arī biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” mājaslapā 

www.jekabpilsnvo.lv . 

Video stāstu veidošana notiks biedrības reali-

zētā projekta „#runaarmanijekabpils” laikā, 

projektu finansiāli atbalsta Jaunatnes starp-

tautisko programmu aģentūra (JSPA) Latvijas 

valsts programmas ietvaros.  

Lasīt tālāk 

JĒKABPILS JAUNIEŠIEM IESPĒJA PIEDALĪTIES  

VIDEOSTĀSTOS PAR SAVU PILSĒTU UN DZĪVI TAJĀ 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

struktūrvienība  

SR Dienas centrs “Kopā būt”  

aicina visus SENIORUS, kam ir grūtī-

bas pieteikties elektroniskajai komunālo  

pakalpojumu rēķinu saņemšanai,  

KONSULTĀCIJĀM nākt uz  

Dienas centru “Kopā būt”  

Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī  

(bij. bērnudārzs “Zvaigznīte”).  

Dienas centrs strādā katru darba dienu 

no plkst. 9:00 līdz 16:00  

Vairāk ziņu, zvanot centra  

vadītājai Ritmai 26334547  

http://www.jekabpilsnvo.lv
http://jekabpilsnvo.lv/2018/09/jekabpils-jauniesiem-iespeja-piedalities-videostastos-par-savu-pilsetu-un-dzivi-taja/


2 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2018. gada augusts 

Turpinājums no 1. lappuses 

Pļaviņu novada domes jaunatnes lietu spe-

ciālists Sergejs Nikaļuks ar dalību 

“Brīvprātīgais uz 1dienu” ir pat ļoti apmieri-

nāts: “Sākumā nesapratu – kā tas būs, bet 

beigās viss izrādījās nesarežģīti un bija 

interesanti gan man, gan brīvprātīgajiem. 

Mēs kopā palīdzējām sagatavot Pļaviņu 

strītbola turnīru. Vislabākais ir, ka šī brīv-

prātība tiek atzinīgi novērtēta.” 

Novērtējuma vārdus bija svarīgi saņemt ikvie-

nam, un to noslēguma pasākumā netrūka. 

Domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautā-

jumos Līga Kļaviņa atzīmēja katra dalībnieka 

pienesumu, bet īpašu uzrunu angļu valodā 

teica “Jēkabpils NVO resursu centrs” Eras-

mus+ programmas brīvprātīgajiem no Franci-

jas, Armēnijas un Austrijas.  

“Mums ikvienam ir svarīgi, ka mūsu labos 

centienus novērtē sabiedrība, bet ārzemju 

brīvprātīgajiem tas ir svarīgi divtik,” atzīst 

biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

Erasmus+ projekta “Volunteers discovery” 

koordinatore Evelīna Elksnīte.  

“Šie jaunieši ir mūsu viesi, bieži, ierodoties 

citā valstī, viņi piedzīvo kultūršoku, tāpēc 

saņemt atzinību no pilsētas vienas no 

augstākajām amatpersonām viņiem vien-

nozīmīgi ir pozitīvs pārdzīvojums! Mums 

kā uzņēmējorganizācijai ir prieks, ka katrs 

no Eiropas brīvprātīgajiem izvēlējās iz-

mantot vienu vai pat vairākas akcijas 

brīvprātīgā darba iespējas, kuras likās 

visaicinošākās.” 

Pasākumā tika apsveiktas visas organizācijas, 

kas šogad brīvprātīgos uzņēma un teikts Pal-

dies visiem, kas atrada laiku, lai ierastos uz 

noslēgumu. Uzrunātie dalījās savās sajūtās un 

pārdomās, daži pat atzina, ka sākumā nebija 

pārliecināti, kā veiksies, taču galu galā viss 

sanācis pat labāk, kā cerēts. Pārstāvis no bied-

rības MC „Brīvības gari” šogad akcijā piedalī-

jās pirmo gadu, bet turpināšot to arī citugad. 

Brīvprātīgo vidū bija arī tādi, kas  pieteicās uz 

vairākām vakancēm, aizpildot visu savu nedē-

ļu ar interesantām nodarbēm.  

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Maira Tropa vērtēja, ka gatavoša-

nās ikvienam pasākumam ir lai-

kietilpīgs darbs, bet prieks un 

gandarījums par paveikto liek būt 

lepnam un atsver ieguldīto darbu. 

“Atskatoties uz pēdējām nedēļām, 

bija daudz darba, bet viss izde-

vās. Paldies ikvienam, kas šogad 

piedalījās „Brīvprātīgais uz 1 

dienu”, un ceram uz tikpat lielu un vēl 

lielāku atsaucību arī turpmāk.” 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsē-

dētāja vietniece sociālos jautājumos 

Līga Kļaviņa vērtēja, ka ar entuziasmu 

un degsmi organizētā un vadītā akcija 

“Brīvprātīgais uz 1 dienu” ir ļāvusi satik-

ties organizācijām un iedzīvotājiem. 

“Brīvprātīgie iepazinās ar dažādu no-

zaru organizāciju ikdienas darba pie-

nākumiem, kas viņiem ļauj novērtēt to 

darba svarīgumu un atbildības smagu-

mu. Paldies organizatoriem un brīv-

prātīgajiem par sadarbību un aicinu, 

turpinot šo akciju nākošajā gadā, uz 

pilsētas domi, palīdzot arī deputātiem!”  

Tāda, lūk, ceļamaize biedrības akcijai nā-

kamgad!  

“Jēkabpils NVO resursu centrs” pateicas vis-

iem, kas 2018.gadā iesaistījās akcijā 

“Brīvprātīgais uz 1 dienu” un vairoja labestību, 

atsaucību un pilsonisku attieksmi sabiedrībā! 

Vidusdaugavas TV sižetu par pasākumu skatīt 

šeit: 

Aicina uz tikšanos visas Jēkabpils NVO, kas pārstāv cilvē-

ku ar īpašām vajadzībām intereses!  

Kad: 21.septembrī. Cikos: 14.00. Kur: Dienas centrā  

"Kopā būt" Jaunā iela 39i, Jēkabpils 

Ierosinātājs: Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietniece 

sociālos jautājumos Līga Kļaviņa. Organizētājs: biedrība 

"Jēkabpils NVO resursu centrs" 

Neskaidrības? Zvaniet 29449622 vai  

rakstiet nvoresursi@inbox.lv  

Tikšanās tēma: Konkrēto biedrību resursu un pašvaldības atbalsta 

efektīvāka izmantošana vistuvākajā nākotnē 

Vēlama pieteikšanās, zvanīt 29449622 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod nevalstisko 

organizāciju apspriešanai noteikumus,  

kas turpmāk regulēs Jēkabpils NVO dotāciju 

sistēmu. Noteikumu projektu skatīt šeit 

Atzinumus un priekšlikumus par iecerētajiem noteikumiem 

RAKSTISKĀ VEIDĀ jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Vienas pieturas aģentūrā līdz 11.09.2018.  

Ja nepieciešamas konsultācijas atzinuma rakstīšanai,  

vērsties biedrībā "Jēkabpils NVO resursu centrs"  

pie NVO eksperta A.Pleiko, tālr. 65220097 vai 29449622.  

Iespējama vairāku NVO viedokļu saskaņošana un iesniegšana.  

http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=26004&r=Jekabpils
mailto:nvoresursi@inbox.lv
http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2018/09/atbalsts_biedr_projekts.doc


3 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2018. gada augusts 

Alla Beļinska,  

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības  

valdes priekšsēdētāja 

Šā gadā 13.septembrī Jēkabpils poliklīnikā plkst. 

13:00 notiks divu stundu izglītojošs seminārs 

"Skābekļa terapijas ABC".  

Uz semināru laipni aicinātas ārstniecības personas, īpaši 

ģimenes ārsti un medmāsas, kā arī citi interesenti.  

Apmācības bezmaksas, par semināra noklausīšanos me-

diķiem tiek piešķirti 2.7 tālākizglītības punkti.  

Reģistrācija līdz 12. septembrim, nosūtot uz e-pastu: 

cistiskafibroze.lv.info@gmail.com Jūsu vārds/uzvārds.  

Semināra laikā no plkst. 13:30 līdz 14:30 Jēkabpils po-

liklīnikas 1.stāvā tiks piedāvātā iespēja jebkuram intere-

sētam apmeklēt Veselības stundu, kurā bez maksas varēs 

noteikt kopējā holesterīna un cukura līmeni asinīs, no-

teikt skābekļa koncentrāciju organismā.  

IZGLĪTOJOŠS SEMINĀRS "SKĀBEKĻA TERAPIJAS ABC" 

Lai kopīgās mācībās pilnveidotu savas 

zināšanas par kultūras daudzveidību, 

identitāti un sabiedrības saliedēšanu, 

dažādu vietējo kopienu kultūras līderi 

– latvieši un īpaši mazākumtautību 

pārstāvji no visas Latvijas, - aicināti 

piedalīties apmācību ciklā “Latvijas 

kultūras vēstnieku nometne”. Apmācī-

bas notiks no 2018. gada 13. līdz 16. 

septembrim Lubānas novadā,  Indrānu 

pagasta “Ezerniekos”.  

Bezmaksas apmācībām var pieteikties kultū-

ras darbinieki, kultūras un mākslas izglītības 

iestāžu darbinieki, pašvaldību pārstāvji, jaun-

iešu kustību, nevalstisko organizāciju un māk-

sliniecisko kolektīvu vadītāji, kas ikdienā vei-

do sabiedrisko dzīvi un kultūras telpu savos 

novados un pilsētās.  

Četru dienu laikā dalībniekiem būs iespēja 

darboties nometnē, gūt jaunu pieredzi un 

zināšanas, iepazīt labās prakses piemērus, 

veidot jaunas sadarbības formas, kā arī apgūt 

praktiskās prasmes projektu izstrādē. Katrs 

nometnes dalībnieks varēs popularizēt savas 

organizācijas darbību, kā arī gūt ieskatu dažā-

du Latvijas mazākumtautību kultūras manto-

jumā un tradīcijās.  

Galvenās apmācību tēmas: 

• Starpkultūru dialoga prasmju attīstība; 

• Projektu un aktivitāšu izstrāde un īstenoša-

na; 

• Labās prakses piemēri; 

• Personības pilnveidošanas nodarbības. 

Programmas mērķis ir sagatavot 25 mazā-

kumtautību pārstāvjus un latviešus sadarbībai 

ar Latvijas dažādu tautību kopienām kopīgu 

kultūras projektu un pasākumu veidošanai.  

Latvijas kultūras vēstnieku kustības sākums 

meklējams 2012. gadā, kad notika pirmās 

mācības. Šādas mācības notiek katru gadu, un 

katru gadu kustībai pievienojas jauni kultūras 

vēstnieki. Kopīga zināšanu pilnveidošana un 

sapulcēšanās vienuviet ir pamats dažādu par-

tnerību iedibināšanai un attīstībai, kā arī ie-

rosmes gūšanai turpmākam darbam.  

Iepazīties ar plašāku mācību aprakstu un 

programmu iespējams šeit.  

Dalība apmācību programmā jāpiesaka, aiz-

pildot dalībnieka anketu un līdz 2018. gada 5. 

septembrim nosūtot to uz e-pastu cel-

ma.lauma@gmail.com. Apstiprinājumi par 

dalību mācību programmā izvēlētajiem dalīb-

niekiem tiks paziņoti līdz 2018. gada 10. sep-

tembrim.  

Piedalies “Latvijas kultūras vēstnieku nomet-

nē” Latgalē! 

 

 

Apmācību programmu veido biedrība 

„Sadarbības platforma” ar British Council 

pārstāvniecības Latvijā finansiālu atbalstu.  

AICINA PIETEIKTIES BEZMAKSAS APMĀCĪBĀM  

LATVIJAS KULTŪRAS VĒSTNIEKU NOMETNĒ 

Erasmus+ Eiropas brīvprātīgā darba 

projekta "Volunteer's discovery" ietva-

ros biedrības "Jēkabpils NVO resursu 

centrs" SR dienas centrā "Kopā būt" jau 

šobrīd jebkuram interesentam ir iespē-

ja uzlabot angļu valodas zināšanas un 

apgūt vācu valodu neformālās valodas 

nodarbībās, kuras ar vietējo brīvprātī-

go palīdzību vada Eiropas brīvprātīgie 

no Armēnijas un Austrijas.  

Angļu valodas klubs notiek KATRU OTRDIE-

NU PLKST. 17:30, taču 

Vācu valodas klubs notiek KATRU TREŠDIE-

NU PLKST. 17:30 .  

Septembrī šo valodas nodarbību klāstu papil-

dinās vēl divas svešvalodas! 

No 12.septembra darbību uzsāks Franču valo-

das klubs, kurš darbosies KATRU TREŠDIE-

NU PLKST.17:30, to vadīs brīvprātīgais no 

Francijas. 

Savukārt no 18.septembra ikvienam būs ie-

spēja iemācīties vai uzlabot savas krievu valo-

das prasmes Krievu valodas klubā, kurš dar-

bosies KATRU OTRDIENU PLKST.17:30 !  

Visās nodarbībās Eiropas brīvprātīgajiem 

asistē kāds latviešu brīvprātīgais, tāpēc nav 

jāuztraucas par iespējamām problēmām sazi-

nāties ar nodarbības vadītāju. Nekautrējies 

pievienoties jebkurā sev izdevīgā otrdienā vai 

trešdienā - jebkurš klubiņš vienmēr ir atvērts 

jauniem dalībniekiem!  

Visas nodarbības notiek SR dienas centrā 

"Kopā būt", Jaunā iela 39i, Jēkabpils un dalī-

ba tajās ir bez maksas.   

Nāc un paplašini savus apvāršņus!  

DIENAS CENTRS AICINA APGŪT DAŽĀDAS SVEŠVALODAS 

mailto:cistiskafibroze.lv.info@gmail.com
http://sadarbibasplatforma.lv/
mailto:celma.lauma@gmail.com
mailto:celma.lauma@gmail.com
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A.Pleiko,  

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Jēkabpils pensionāru apvienība “Sa-

saiste” 28.augustā Jēkabpils 3.vidus-

skolas darbmācības kabinetā Zemgales 

NVO projektu programmas ietvaros 

realizētā projekta “Vienoti daudzveidī-

bā” bija pulcinājusi gandrīz visu Saei-

mas deputātu kandidātu sarakstu pār-

stāvjus.  

Deputātu kandidātu ierašanās mērķis bija dis-

kutēt ar saviem potenciālajiem vēlētājiem Jē-

kabpilī, īpaši par sociālā bloka jautājumiem 

partiju programmās. Uz tikšanos aicināti tika 

pārsvarā pensijas un pirmspensijas vecuma 

iedzīvotāji, tomēr interesentu vidū bija manāmi 

arī gados jaunāki. Uzdotie jautājumi skāra ne 

tikai pensijas, bet diezgan plašu sociālo jautāju-

mu loku, izmantojot iespēju, ka piedalījās arī 

pašreizējais Labklājības ministrs Jānis Reirs.  

Pēc partiju piecminūšu iepazīšanās apļa dis-

kusijas vadītājs Viktors Vasiļjevs uzdeva ie-

priekšiesūtītos jautājumus, kas skāra galveno-

kārt pensiju tēmu, kā, piemēram, pārdzīvoju-

šā dzīvesbiedra mantošanas iespējas. Sākoties 

klātesošo jautājumiem, partiju pārstāvji atbil-

dēs iekarsa, neizpalika pa aizvainojošai piezī-

mei, viens otra atmaskojumiem melos, nezi-

nāšanā un piepaceltām balsīm. Tomēr kopu-

mā debates norisēja mierīgi, un ieradušies 

iztaujātāji bija tiešām ieinteresēti dažādu 

jautājumu noskaidrošanā.  

Klātesošie vietējo mediju pārstāvji veikuši 

atzīstamu darbu diskusijas atspoguļošanā un 

partiju pārstāvju atbilžu salīdzināšanā, vairāk 

lasiet laikraksta “Brīvā Daugava” korespon-

dentes Ineses Zones materiālā.  

Diskusiju apmeklēja arī bijušais Jēkabpils pilsē-

tas mērs L.Salcevičs, kas šobrīd pieteikts kā 

Saeimas deputātu kandidāts no “Jaunās Vienotī-

bas” Zemgales saraksta ar 3.numuru. Jēkabpilie-

ši pārstāvēti arī citu partiju deputātu kandidātu 

sarakstos, bet īpaši priecē, ka pieteikti arī neval-

stiskā sektora pārstāvji. Tā partiju “KPV LV” 

diskusijā pārstāvēja Svetlana Iftodija (9), kas 

šobrīd uzsākusi aktivitātes māmiņu biedrības 

“Atspulgs” darbības attīstībā. Jēkabpils un tuvē-

jo novadu nevalstisko organizāciju pārstāvji 

atrodami vēl citu partiju sarakstos: biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes locekle 

un projektu koordinatore Ligita Upīte startē no 

ZZS Zemgales saraksta (17), valdes loceklis un 

biedrības “Daugavas Pārupieši” vadītājs Nor-

munds Pastars – no “Visu Latvijai!"-"Tēvzemei 

un Brīvībai/LNNK" saraksta (10), “Latvijas 

cistiskās fibrozes biedrības“ valdes priekšsēdētā-

ja Alla Beļinska – no “Saskaņas” (6), biedrības 

“SKN sports” pārstāvis un Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības deputāts Mārtiņš Svilis – no 

“Latvijas Reģionu Apvienība” (3).  

Nevalstisko organizāciju pārstāvju iesaistīša-

nos partijās kā atbalstāmu pilsoniskās līdzda-

lības formu jau 2015.gadā biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” organizētajās 

divās diskusijās 

līdzīga Zemgales 

NVO programmas 

projekta ietvaros 

vērtēja politologs 

Ivars Ījabs.  

I.Ījaba teikto par 

pilsonisko līdzdalību 

NVO un Ministru 

kabineta Memoran-

da konferencē Rīgā 

šajās dienās citējusi 

arī padomes vadītāja 

vietniece Zaiga Pūce:  

“Nobeigumā vēlos 

citēt Ivaru Ījabu no 

raksta “Pārziemo-

sim” interneta žurnālā Satori, kur viņš definē, 

kas viņaprāt ir pilsoniska sabiedrība: “Tā ir tā 

pati vecā, labā pašorganizēšanās spēja, kuru 

nevar iemācīties skolas solā. Tā rodas cilvēku 

savstarpējā mijiedarbībā un ir ļoti grūti piee-

jams resurss tur, kur sabiedrībai ilgi bijušas 

liegtas brīvas pašorganizācijas iespējas. Tas ir 

neatlaidīgais darbs ar reāliem cilvēkiem, kas 

nelīdzinās mums – nedz pēc ienākumiem, 

nedz pēc dzīves stila, nedz pēc politiskās pār-

liecības. Tieši to jau arī paredz pilsoniskums: 

mēs esam gatavi strādāt ar ļaudīm, ar kuriem 

mūs nesaista nekas cits kā vien piederība 

noteiktai valstij un sabiedrībai. Ar to diemžēl 

ir jāsamierinās: pilsoniskā sabiedrība nekad 

nebūs draugu kompānija, nekas ģimeniski 

silts un omulīgs. Ja jūs gribat, lai jūsu kopīgās 

intereses respektē, ir jāmācās sadzīvot ar cil-

vēku dažādību. Savstarpējā uzticēšanās, par 

kuru kā brīnumlīdzekli šodien runā daudzi, 

nav nekas pašsaprotams vai dabisks. Tā rodas, 

kad sveši, atšķirīgi cilvēki iemācās kopīgi rīko-

ties savās interesēs. Viņiem nav jābūt drau-

giem, bet ir jāspēj ievērot sadarbības noteiku-

mus’..’ 

Diskusijā bija pārstāvē-

ti: Jaunā Konservatīvā 

partija - Krišjānis Feld-

mans; Rīcības partija - 

Daina Amosova; Nacio-

nālā apvienība"Visu 

Latvijai, Tēvzemei un 

Brīvībai / LNNK" - 

Anda Grīnfelde; "Prog-

resīvie" - Līga Rasnača; 

No sirds Latvijai - An-

dis Ozoliņš; "Saskaņa" 

sociāldemokrātiskā par-

tija - Vitālijs Orlovs; At-

tīstībai / Par - Sanita 

Kalniņa; Latvijas Reģio-

nu apvienība - Inga 

Bite; Jaunā Vienotība - 

Jānis Reirs; Par alternatīvu - Artūrs Malta; 

Politiskā partija "KPV LV" - Svetlana Iftodija; 

Zaļo un Zemnieku savienība - Andris Bērziņš. 

Lai gan uzaicinājums uz tikšanos bija izsūtīts 

visām partijām un apvienībām, četras no tām 

neieradās: Latvijas Krievu savienība (infor-

mēja par neierašanos); Latvijas Centriskā 

partija (pieteica Aleksandru Silinieci, bet neie-

radās); "LSDSP / KDS / GKL" (neatsaucās); 

Latviešu Nacionālisti (neatsaucās). 

SAEIMAS DEPUTĀTU KANDIDĀTU  

SARAKSTI PREZENTĒJAS JĒKABPILĪ 

Ja jūs gribat, lai jūsu kopīgās 

intereses respektē, ir jāmācās 

sadzīvot ar cilvēku dažādību. 

Savstarpējā uzticēšanās, par 

kuru kā brīnumlīdzekli šodien 

runā daudzi, nav nekas paš-

saprotams vai dabisks. Tā ro-

das, kad sveši, atšķirīgi cilvēki 

iemācās kopīgi rīkoties savās 

interesēs. Viņiem nav jābūt 

draugiem, bet ir jāspēj ievērot 

sadarbības noteikumus. 

http://www.bdaugava.lv/zinas/pensionari-eksamine-13-saeimas-velesanu-kandidatus/


INFORMATĪVS SEMINĀRS ORGANIZĀCIJĀM PAR "EIROPAS 

SOLIDARITĀTES KORPUSA" DARBA VIETĀM JAUNIEŠIEM 

Uzņēmēji, nevalstiskā sekto-

ra un pašvaldību pārstāvji 11. 

septembrī tiek aicināti uz 

informatīvu semināru par 

darba vietu izveidi jaunie-

šiem ar Eiropas Savienības 

programmas "Eiropas Soli-

daritātes korpuss" atbalstu. 

Realizējot projektu, jebkura pub-

liska vai privāta organizācija var 

algot jaunieti vecumā no 18 līdz 

30 gadiem, veicinot solidaritāti kā vērtību un 

sniedzot iespēju jauniešiem uzlabot kompe-

tences un gūt darba pieredzi. Iesaistoties pro-

grammā, organizācija var ne tikai risināt sa-

biedrībai aktuālus izaicinājumus un  sniegt 

ieguldījumu vietējā kopienā, bet arī celt orga-

nizācijas kapacitāti un saņemt finansiālu at-

balstu darbinieka apmācībai, 

aktivitātēm un projekta vadīša-

nai. 

Seminārs 11. septembrī notiks 

Eiropas Savienības mājā 

(Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) no 

plkst. 14:00 līdz plkst. 16:00. 

Pieteikšanās semināram līdz 9. 

septembrim, aizpildot tiešsaistes 

reģistrācijas formu. 

Tikšanās laikā organizācijām būs 

arī iespēja uzzināt par tādām programmas  

"Eiropas Solidaritātes korpuss" piedāvātajām 

iespējām, kā Brīvprātīgā darba projekti Latvi-

jā vai ārvalstīs, apmaksāta prakse ES dalībval-

stīs, kā arī jauniešu Solidaritātes projektiem. 

Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" 

piedāvā jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 ga-

diem iegūt starptautisku un nacionālu pieredzi 

brīvprātīgajā darbā, atrast savu pirmo prakses 

vai darba vietu, kā arī īstenot solidaritātes pro-

jektus, ieguldot savu enerģiju un idejas sabiedrī-

bā aktuālu izaicinājumu risināšanā. Latvijā 

programmu administrē Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra. Pirmais projektu pietei-

kumu iesniegšanas termiņš ir 16. oktobris. Pla-

šāk par programmu šeit.  

Papildu informācijai: 

Arita Zvejniece, projektu koordinatore,  

T.:  67251180, E-pasts:  

arita.zvejniece@jaunatne.gov.lv 

Juta Reķele, projektu koordinatore 

T.:  67358062, E-pasts:  

juta.rekele@jaunatne.gov.lv 

26. septembrī Labklājības ministrija aicina 

ikvienu interesentu uz Sociālās uzņēmējdar-

bības konferenci (Likums. Grants. Pieredzes 

stāsti.).  

Konference ir simbolisks veltījums Latvijas valsts 

pastāvēšanas simtgadei, jo tieši šogad stājās spēkā 

Sociālā uzņēmuma likums un ir sākusies aktīva soci-

ālo uzņēmumu reģistrācija. Sociālās uzņēmējdarbī-

bas konference  būs lieliska iespēja vienuviet uzzināt 

visu aktuālāko un svarīgāko par sociālo uzņēmējdar-

bību – tajā tiks izskaidrots,  

Lasīt tālāk 

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA AICINA UZ SOCIĀLĀS  

UZŅĒMĒJDARBĪBAS KONFERENCI 
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No sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku 

Vasaras akadēmijas Cēsīs atgriezusies 

biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” valdes priekšsēdētāja Agita 

Pleiko. 

Sociālā uzņēmējdarbība ir uzņēmējdarbības 

veids, kas pašlaik Latvijā tikai sāk savu stāstu, 

dibinoties pirmajiem šāda veida uzņēmu-

miem. Arī Jēkabpilī ne visai daudz pašlaik 

zina par to, kā šāda veida uzņēmumus organi-

zēt, veikt darbību, ko šis jēdziens nozīmē. Lai 

skaidrotu iedzīvotājiem un nevalstiskajam 

sektoram, uzņēmējiem sociālās uzņēmējdarbī-

bas perspektīvas, biedrība “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” NVO fonda atbalstītā projekta 

“Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana 

Vidusdaugavas reģionā” ietvaros šī gada jūnijā 

un jūlijā bija noorganizējusi divus izglītojošos 

seminārus un interaktīvu diskusiju, ko vadība 

biedrības “Latvijas sociālās uzņēmējdarbības 

asociācijas” eksperte un izpilddirektore Mada-

ra Ūlande.  

Piedāvājums piedalīties sociālās uzņēmējdar-

bības vēstnieku Vasaras akadēmijā bija loģisks 

aizsāktās sadarbības turpinājums. Jau šobrīd 

Latvijā darbojas asociācijas organizēts vēst-

nieku tīkls, un septembrī tiek plānots nāka-

mais tīkla paplašināšanās solis. No pavisam 

40 vēstniekiem, kas savu darbību uzsāka gadu 

iepriekš, šobrīd aktīvi darbojas puse. Sociālās 

uzņēmējdarbības asociācija atzīst, ka svarīgi ir 

nodrošināt atbilstošu vēstnieku tīkla pārklāju-

mu visā Latvijā.  

Lielākais ieguvums, ko Vasaras akadēmijā 

pirms mājupdošanās atzina visi dalībnieki, 

bija iespēja iepazīt citus Latvijā darboties 

gribošus uzņēmīgus cilvēkus no dažādiem  

reģioniem, dibināt kontaktus, iepazīties un 

tīkloties turpmākam darbam. Otrs lielākais 

ieguvums bija praktizēt idejas attīstīšanu līdz 

uzņēmējdarbībai, iepazīt biznesa plāna veido-

šanu, saprast problēmas, domājot par savu 

ieceri, uzzināt jaunus ceļus tās realizēšanai. 

Un trešais – iespēja satikt ekspertus, kas spēj 

konsultēt idejas attīstībai.  

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” tur-

pinās aktīvi sekot visiem jaunumiem, kas skar 

sociālo uzņēmējdarbību un tās attīstības ie-

spējas Latvijā un Jēkabpilī. Rudenī biedrība 

cer pievienoties vēstnieku tīklam, bet jau 

šobrīd konkrētāk par tēmu var uzzināt, rakstot 

nvoresursi@inbox.lv vai zvanot 2944622.  

IZGLĪTOJAS SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS  

VĒSTNIEKU VASARAS AKADĒMIJĀ 

https://goo.gl/forms/WHEgGSOFhOwaPJ1y1
http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/eiropas-solidaritates-korpuss
mailto:arita.zvejniece@jaunatne.gov.lv
mailto:juta.rekele@jaunatne.gov.lv
http://jekabpilsnvo.lv/2018/08/labklajibas-ministrija-aicina-uz-socialas-uznemejdarbibas-konferenci/
mailto:nvoresursi@inbox.lv
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Ligita Upīte, 

Jēkabpils NVO resursu centrs  

projektu koordinatore 

Ik mēnesi Rīgas Kalnciema kvartālā 

satiekas sociālie uzņēmēji no dažādiem 

Latvijas reģioniem un Kalnciema kvar-

tāla tirgus pārstāvji, lai dalītos ar savu 

pieredzi un zināšanām, kā arī veidotu 

jaunas sadarbības formas un īstenotu 

inovatīvas idejas. Pasākumu cikls no-

saukts “Lidosta”, organizētāji ir Kaln-

ciema kvartāls un Latvijas Sociālās uz-

ņēmējdarbības asociācija.   

Sociālajiem uzņēmumiem Kalnciema tirgū 25.augustā bija ierādīta 

īpaša vieta. Tā kā biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir pievieno-

jusies Latvijas Pretnabadzības tīklam (EAPN), kas ir dalībnieks Latvi-

jas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā, tad kārtējā Kalnciema kvartā-

la tirdziņā šoreiz bija iespēja piedalīties diviem pārstāvjiem no Jēkab-

pils. Dalību pieteica biedrība “Ūdenszīmes”, tirgū piedāvājot savu rotu 

sērijas, un z/s “Senči”, piedāvājot tādus oriģinālus cēlkoka izstrādāju-

mus kā pulksteņi, dēlīši ar nozīmīgiem teicieniem u.c.  

Tirdziņam sekojošo “Lidostas” pasākumu vadīja moderatore Vita Bra-

kovska, kas pati ir sociālā uzņēmuma īpašniece. Izvēlētā tēma bija – 

praktiskais radošums produktu virzībā “VISI KAĶI MELNI”. Atziņas, 

ar kurām viņa dalījās, sociālo uzņēmumu pārstāvjiem bija interesantas 

un mūsdienām – ikdienai pielietojamas! 

Vita mums visiem atgādināja: katrreiz savas spalvas ir pašiem jāspod-

rina! Pārdošanā ir viena interesanta lieta: ja Tu gribi mani, tad man ir 

jāgrib Tevi! Proti pārdot SEVI! Vēstījumiem par sevi, saviem produk-

tiem ir jābūt īsiem un saprotamiem. Produktam jāpiemīt trim lietām: 

jābūt praktiskam, ar stāstu, ar kaisli – ārpus ikdienas.  

“Svaigi.lv” (www.svaigi.lv) dibinātājas Diāna Dzindule un Elīna No-

vadano no idejas par svaigiem Latvijas produktiem trīs gadu laikā ir 

izveidojušas uzņēmumu, kas sākumā sadarbojās ar 19 saimniecībām, 

bet tagad jau ar 100. Viņu skatījumā Latvijā ir ļoti rūpīgi jāizzina 

klients – tā vispirms ir anketēšana! Sadarbība un  uzmanība jāvērš 

īpaši jaunajiem klientiem un korporatīvajiem klientiem. Papildus 

pārdošana iegūstama tikai tad, ja zini par savu klientu daudz. Jaunie 

klienti izsaka savas vēlmes, paradumus, iegūst atlaides. Savukārt kor-

poratīvie klienti ir pieraduši pie perfektuma, pastāvības, pie pārsteigu-

miem svētkos. 

Latvijā operetes teātrim nav savas mājas, nav bāzes dotāciju. Latvijas 

operetes biedrības valdes priešsēdētāja Agija Ozoliņa – Kozlovska ar 

cerībām izstāstīja to ceļa gājumu, ko viņa kopā ar sabiedrību veic Lat-

vijas labā.  

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” 2018.gadā Vidusdaugavas 

reģionā ir aktualizējusi tēmu par sociālo uzņēmējdarbību un iespēju 

dibināt savu sociālo uzņēmumu. NVO fonda projekta “Sabiedrības 

līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā” ietvaros Jēkab-

pilī varēja piedalīties divos semināros un interaktīvā diskusijā ar Lat-

vijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas eksperti Madaru Ūlandi, kā 

arī saņemt individuālas konsultācijas par šāda veida uzņēmējdarbības 

sākšanu un attīstīšanu. Seminārus un diskusiju kopā apmeklēja 51 

unikālais dalībnieks. Projekts tiek realizēts ar Latvijas valsts finansēju-

mu, tas noslēgsies oktobrī. 

JĒKABPILS PĀRSTĀVJI PIEDALĀS KALNCIEMA TIRDZIŅĀ UN  

PASĀKUMĀ “LIDOSTA” 
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PIEDALĀS NVO UN MINISTRU KABINETA  

KONFERENCĒ RĪGĀ 

A.Pleiko,  

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Latvijas valsts Tieslietu minis-

trijas Sarkanajā zālē 29.augus-

tā notikušajā ikgadējā neval-

stisko organizāciju (NVO) un 

Ministru kabineta sadarbības 

Memoranda īstenošanas pado-

mes organizētajā konferencē 

šoreiz no Jēkabpils piedalījās 

biedrības “Jēkabpils NVO re-

sursu centrs” valdes priekšsē-

dētājas vietniece Ligita Upīte 

(foto pirmā no kreisās).  

No Rīgas pārvestas vairākas atzi-

ņas, iegūts plašāks redzējums par 

NVO situāciju valstī. Diemžēl ne 

visas atziņas ir NVO sektoram pozi-

tīvas – Memoranda padomes vadī-

tāja vietniece, biedrības “Ascen-

dum” vadītāja Zaiga Pūce savā atklāšanas 

uzrunā iezīmēja vairākas negatīvas vēsmas, ko 

esam sajutuši jau arī Jēkabpilī.  

Publicējam daļu no Z.Pūces uzrunas, viss 

teksts pieejams šeit. 

“..Esam pārvērtējuši pilsoniskā sabiedrības 

iesaistes iespējas, dialoga kvalitāti un aktivi-

tāti. Kā jau bieži tas mēdz būt, nopietnā iz-

vērtējuma iemesls ir problēmas, ar kurām 

aizvien vairāk saskaras NVO sektors, proti, 

ilgstošs finansējuma trūkums nevalstiskām 

organizācijām, kas izpaužas kā:  

• jaunā fondu perioda Eiropas Ekonomiskās 

zonas finanšu instrumenta iztrūkums,  

• NVO fonda nelielais finansējums,  

• pastāvīga Finanšu ministrijas vēlme ierobe-

žot NVO saimniecisko darbību,  

• un nodokļu reformas rezultātā zaudētā 

ziedojumu atbalsta sistēma ziedotājiem.  

Turklāt finansējums līdz NVO nonāk smag-

nējā un lēnā, īpaši birokrātiskā veidā. Te 

īpaši jāizceļ Sabiedrības integrācijas fonda 

darbības modelis, kas ir tālu no vēlamā. 

Dialogs un sadarbība ar NVO paliek formāls 

– gan valsts pārvaldes puse to īsti nevēlas, 

gan arī finansiāli novārdzinātās NVO to 

vairs bieži nespēj. Tas viss pamatoti rezultē-

jies ar Latvijas demokrātijas reitinga paze-

minājumu: gada sākumā Globālā pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju alianse CIVICUS 

pirmo reizi Latvijas neatkarības vēsturē ir 

pazeminājusi Latvijas demokrātijas reitingu 

no atvērtas uz ierobežotu demokrātiju. Vēl 

nepatīkamāk ir apzināties, ka šajā tendencē 

Latvija nav unikāla, tā ir lielāka problēma, 

kas skar arī citas Eiropas valstis. Vēl pavi-

sam nesen mums šķita, ka drošības vārdā 

"piegriezta" indivīda brīvība, mediju kontro-

le, augstskolu brīvdomātāju perēkļu izgaiņā-

šana un politizētas tiesas ir sastopamas tikai 

trešās pasaules valstīs, taču šodien mēs re-

dzam, ka tas notiek tepat Eiropā. Tiek vājinā-

ta tā jau attīstības sākumposmā esošā pilso-

niskā sabiedrība, un diemžēl sekas aizvien 

plašāk sāk just ikviens, tai skaitā Latvijā. 

Tik daudz negatīvām lietām sakrītot vienlai-

cīgi, nozarei nekas 

cits neatliek, kā pār-

vērtēt savas pastāvē-

šanas nozīmi un 

tālākās eksistences 

iespējamību. Un mēs 

to darām.  

Nedrīkst aizmirst pa-

šus pamatus, ka tieši 

nevalstiskās organi-

zācijas ir tās, caur 

kurām indivīdam ir 

visvieglāk realizēt savas pilsoņa tiesības un 

arī pildīt savus pilsoņa pienākumu. Neatkarī-

gi mediji un tiesas, viedokļu plurālisms, tole-

rance un indivīda pašnoteikšanās ir demo-

krātijas pamats un pilsoniska sabiedrība 

nevalstiskā sektora formā ir tā, kas to sargā. 

Sargā, lai mēs būtu patiešām brīvi brīvā 

valstī. Diemžēl NVO sektorā aizvien vairāk ir 

jūtamas sekas tam, ka pilsoniskā sabiedrība 

ir ilgstoši atstāta novārtā. To spilgti aplieci-

na arī populisma ātrā un vieglā ienākšana 

Latvijā. Pilsoniskā sabiedrība, pilsoniskā 

aktivitāte un tās apziņa šobrīd ir 

vāja.” 

Pēc uzrunām sekoja darbs četrās 

diskusiju darbnīcās, katrai savā 

tēmā. Jēkabpils pārstāve iesaistījās 

diskusijā ''Sabiedrības līdzdalības 

pilnviede pašvaldībās”. Galvenā 

atziņa, ka pašvaldības un vietējās 

sabiedrības sadarbība dažādās 

vietās Latvijā ir ļoti atšķirīga, bet 

īpaši svarīgs šai sadarbībai ir ko-

municēšanas veids. “Ir liela nozī-

me, kā mūsu pašvaldībai tiek nodo-

ta informācija,” komentēja L.Upīte. 

“Pašā nobeigumā Latvijas Pašvaldī-

bu savienības pārstāvji saprata, ka 

ir jāsasauc pašvaldības, lai tām visu 

šo LĪDZDALĪBU parādītu, lai sa-

justu – re, kur ir tas, kā kopsadar-

boties ar iedzīvotājiem.” 

Z.Pūce: “Kāpēc tas viss ir jādara? Mana at-

bilde ir vienkārša, tas ir jādara, jo mēs visi 

ilgojamies dzīvot brīvā un patiesi demokrā-

tiskā valstī, mēs vēlamies dzīvot labklājībā 

un drošībā un gribam, lai tādā valstī dzīvo 

mūsu bērni. Taču bez izglītotas, pilsoniski 

aktīvas un atbildīgas sabiedrības tas nekad 

nenotiks.  

Nozaru lobijs, likuma ieviešanas stingra 

uzraudzība un ekonomiskais labums nav 

pietiekams, lai motivētu pilsoņus būt lojāliem 

un vienmēr rīkoties 

pēc labākās sirdsapzi-

ņas attiecībā pret savu 

valsti. Lai cilvēkos 

radītu izpratni par to, 

kāpēc ir jāmaksā no-

dokļi, kāpēc mums va-

jadzīgs viedokļu plu-

rālisms, kāpēc mums 

ir jābūt iecietīgiem un 

tolerantiem pret līdz-

cilvēkiem un dažā-

diem viedokļiem, kā-

pēc ir jāgrib pašam darīt kaut ko sevis un sa-

vas valsts labā, nevis gaidīt, kad to izdarīs 

kāds cits, cilvēkiem jāapzinās sava pilsoņa 

atbildība un pienākumi. Un, kad mēs to apzi-

nāsimies, tad mums nevajadzēs n-tās uzrau-

gošās institūcijas, kuras kontrolēs pilsoņus, 

bet gan gluži otrādi, pilsoņi kontrolēs vai 

lietas notiek viņu un visas sabiedrības intere-

sēs, vai tās ceļ valsts labklājību un stiprina 

to.  

Tāpēc mums ir vajadzīgs stiprināt un veidot 

pilsoniski aktīvu un zinošu sabiedrību.” 

No kreisās biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" valdes priekš-

sēdētāja vietniece Ligita Upīte, biedrības "Kurzemes NVO atbalsta 

centrs" vadītāja Inese Siliņa, Memoranda padomes vadītāja viet-

niece, biedrības “Ascendum” vadītāja Zaiga Pūce 

Un, kad mēs to apzināsimies, 

tad mums nevajadzēs n-tās uz-

raugošās institūcijas, kuras 

kontrolēs pilsoņus, bet gan gluži 

otrādi, pilsoņi kontrolēs vai lie-

tas notiek viņu un visas sabied-

rības interesēs, vai tās ceļ valsts 

labklājību un stiprina to. 

http://www.nvo.lv/site/attachments/29/08/2018/Memoranda_padomes_vad%C4%ABt%C4%81ja_vietnieces_Zaigas_P%C5%ABces_uzruna.pdf
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Agita Pleiko,  

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Jelgavas novada “Lizaros” uz Zemgales 

nevalstisko organizāciju (NVO) forumu 

“ D A RĪ TĀ J U N O TI KU MS”  9. u n 

10.augustā ieradās NVO dalībnieki no 

visas Zemgales. Piedalījās pārstāvji arī 

no Liepājas, Alūksnes un Jūrmalas.   

Divu dienu piesātinātā pieredzes apmaiņas un 

mācīšanās programmā un seno rotu kalves 

praktiskajā darbnīcā pirmās dienas noslēgu-

mā veidojās jauni kontakti, tika iepazītas jau-

nas metodes NVO darba pilnveidošanai, tās 

izmēģinātas praksē, un tas viss brīnišķīgajā 

itāļu psihologa, filozofa un mākslinieka Anto-

nio Menegetti veidotajā Starptautiskajā kultū-

ras un izglītības centrā Latvijas laukos, Zem-

galē. 

No Jēkabpils Zemgales NVO forumā dalībai 

tika apstiprināti un piedalījās septiņi dalībnie-

ki. Līdzās pārstāvjiem no Jelgavas pilsētas un 

novada, Dobeles, Tērvetes, Ozolniekiem, Pļa-

viņām un Bauskas jēkabpilieši piedalījās bied-

rības “Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes 

priekšsēdētājas Agitas Pleiko vadītajā piere-

dzes apmaiņas sesijā, mācījās risināt konflik-

tus Ullas Zumentes – Stīlas vadītajā darbnīcā 

par mediāciju, domāja par NVO publiskā tēla 

veidošanos Kristīnes Mennikas praktikumā, 

uzzināja supervīzijas ieguvumu un dalīšanās 

pieredzi supervizoru Lauras Miķelsones, 

Ivetas Ļaudakas, Guntas Vītolas un Līgas 

Sprūdes veidotajās supervīzijās, uzzināja par 

jauniem projektiem Zemgales NVO centrā un 

guva ieskatu Labklājības ministrijas pārstāvja 

veidotajā prezentācijā par sociālo uzņēmēj-

darbību. Forumu moderēja Rasma Pīpiķe no 

zināšanu pārneses kustības “RA-DU”, pasāku-

mā klātesošs bija bied-

rības “Zemgales NVO 

centrs” vadītājs Uldis 

Dūmiņš un viņa ko-

manda. Ar Sabiedrības 

integrācijas departa-

menta Sabiedrības 

integrācijas un pilso-

niskās sabiedrības 

attīstības nodaļas 

vadītāju Anitu Klein-

bergu un diviem ci-

tiem darbiniekiem bija 

pārstāvēta Kultūras 

ministrija. Lielisku 

ceļamaizi foruma da-

lībniekiem sniedza 

Liepājas Neredzīgo 

biedrības vadītājs 

Māris Ceirulis, esot 

nostājā, ka NVO darbī-

bā, lai panāktu rezul-

tātu, ir jābūt trim 

obligātiem elemen-

tiem: mērķtiecībai, 

neatlaidībai un pozitīvai sadarbībai.  

Atgriežoties mājup, Zemgales NVO foruma 

dalībnieki dalījās iespaidos par divās dienās 

piedzīvoto.  

Jānis Grigalis, “Jēkabpils pensionāru apvie-

nība”, valdes loceklis:  

Pēc foruma man ir daudz dažādu pārdomu, 

bet atgriežos ar labām emocijām, jo satiku 

daudz labu cilvēku. Esmu iepazinies ar citu 

Zemgales NVO pārstāvjiem. Kopā ar Jēkabpils 

NVO resursu centra vadītāju pastāstīsim par 

forumu mūsu biedrībā. Jānodzīvo līdz nāka-

majam gadam,  Lasīt tālāk 

ZEMGALES FORUMĀ PULCINA  

NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJUS 

http://jekabpilsnvo.lv/2018/08/zemgales-foruma-pulcina-nevalstisko-organizaciju-parstavjus/#more-12132
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B.Jemeļjanova,  

biedrības “JPA “Sasaiste”” vadītāja 

Realizējot projektu “Vienoti daudzvei-

dībā”, Jēkabpils pensionāru apvienība 

“Sasaiste” jūlija noslēgumā pilsētas 

Ķieģeļu ielas mikrorajonā organizēja  

publisku sarīkojumu “Annas diena tau-

tu tradīcijās”. Šajā mikrorajonā dzīvo 

daudznacionāla sabiedrība, un Annas 

vārds ir populārs kā latviešu,  baltkrie-

vu un citu tautu vidū un saistīts ar dažā-

dām  atšķirīgām, gan līdzīgām tradīci-

jām, kas aizsākušās sirmā senatnē. 

Sarīkojumā goda vieta  tika atvēlēta tieši An-

nām. Šajā mikrorajonā dzīvo vairāk kā pāris 

desmiti šā vārda nesēju. Ar pazīstamo latvju 

ziņģi “Ķemermiestiņā, mazā mājiņā dzīvoja 

reiz skaista Anniņa”  senioru ansamblis atklā-

ja sarīkojumu, kam sekoja baltkrievu kultūras 

biedrības “Spatkane”  , ukraiņu kultūras bied-

rības “Javir” radošo kolektīvu priekšnesumi. 

Annas sveikt bija ieradušies arī Jēkabpils 

pilsētas vadošie darbinieki Līga Kļaviņa un 

Andris Rutko, kā arī jaundibinātās māmiņu 

biedrības pārstāves ar dziesmu un suvenīriem 

un pašmāju jaunākās paaudzes meitenes ar 

tautas dziesmu “Tumša nakte..’  

Pārsteigumu sagādāja skaista jaun-

laulāto pāra parādīšanās svētku 

laukumā. Arī viņiem tika veltīti 

apsveikumi un iespēja nodejot pir-

mo valsi. Noslēgumā Annas saņēma 

senioru un invalīdu biedrības paš-

darinātās dāvanas - priekšautu ar 

novēlējumu arī turpmāk būt čaklām 

saimniecēm un nama kopējām. Arī 

Annas nepalika parādā – sveicēji 

tika cienāti ar saldumiem. 

Sarīkojums bija kupli apmeklēts un 

priekšnesumi tika uzņemti ar ska-

ļiem aplausiem. Paldies visiem, kuri 

pielika roku, lai šis pasākums izdo-

tos un sagādātu prieku sev pašiem 

un citiem! 

Pasākums tika organizēts ar Kultūras 

ministrijas finansiālo  atbalstu  Zemgales 

NVO projektu programmā  

SVĒTKI  MIKRORAJONĀ 

Renāte Lenša, 

biedrība “Jēkabpils mantojums” 

No 3.septembra Pormaļa ielā 11 atvēr-

sim vēsturiskās Latvijas bankas Jēkab-

pilī ēkas durvis, kurā līdz 29.septem-

brim darbosies “Laikmetīgās vēstures 

muzejs” “24x30”. Muzejs tiek atvērts 

projekta “Brīvības ielu stāsti republikas 

pilsētās” ietvaros. Muzejs darbosies 

divos posmos, septembrī gida pavadībā 

būs apskatāma bankas ēka un ar Jēkab-

pils kultūrvēsturi saistītas izstādes. 

Īpaši akcentējot Atmodas periodu. Vēs-

tures notikumi tiks aktualizēti caur 

izstādēm, Atmodas procesu dalībnieku 

dzīvajām atmiņām, sarunām, fotogrāfi-

jām. Savukārt, patriotiskajā nedēļā 

novembrī turpat bankas ēkā audiovizu-

ālais muzejs, kurš saturu būs smēlis 

apkopojot svarīgāko sarunās dzirdēto.  

Laikmeta vēsturiskās liecības veido cilvēki. 

Lietas ir tās, kas šīs liecības aiznes tālāk laikā, 

tāpēc septembrī, kā galveno muzeja objektu 

esam izvirzījuši jēkabpilieti. Šim muzejam ir 

dota unikāla iespēja pieskarties šī laikmeta 

dzīvajai vēsturei – tās veidotājam. Sarunu 

ciklā “Laikmeta ieausti Jēkabpilī” aicināsim 

dalīties atmiņās par savu devumu un šī brīža 

redzējumu par vēsturiskajiem notikumiem 

Atmodas laika dalībniekus. 

Laikmetīgās vēstures muzeju veido Biedrība 

“Biedrība Jēkabpils mantojums”, Jēkabpils 

radošo jauniešu apvienība “4.siena” sadarbībā 

ar Jēkabpils pilsētas bibliotēku. 

Muzejs atvērts: 

3.septembrī no plkst. 13.00 līdz 17.00  

Otrdiena – sestdiena no plkst. 15.00 līdz 

19.00 

Sestdien no plkst. 10.00 līdz 14.00 

Bankas ēkas apskate ar stāstījumu plkst. 15.30 

un 18.30, sestdienās plkst.10.30 un 13.30. 

no 6. līdz 18.septembrim pastaiga pa pilsētu 

„No nebrīves uz brīvi… Brīvības iela” kopā ar 

Jāni Zepu. Ekskursijas izstrādei finansējums 

iegūts Jēkabpils pilsētas pašvaldības NVO 

projektu konkursā.   

Pasākumu cikls presei. 

BIEDRĪBAS IDEJA PĀRTOP REALITATĒ 

http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2018/09/Pasakumu_cikls_presei.doc


VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2018. gada augusts 

Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Atzinīgus vārdus un dalībnieku ganda-

rījumu par izdevušos koncertprogram-

mu Sedas pilsētas svētkos 14.augustā 

saņēmuši Jēkabpils krievu biedrības 

“Rodņik” dalībnieki.  

“Ar Sedas pārstāvjiem satikāmies Jēkabpils 

pilsētas svētkos,” stāsta biedrības vadītāja 

Nataļja Čehova. “Viņi bija redzējuši mūsu 

priekšnesumus Sēļu sētā, un par tiem ļoti labi 

atsaucās, novērtēja mūs kā nopietnu kolektī-

vu.” 

Iepazīšanās ar Jēkabpils pilsētas krievu bied-

rību rezultējās uzaicinājumā piedalīties Stren-

ču novada Sedas pilsētas svētkos augustā. 

Biedrība sagatavoja pusotru stundu garu 

programmu, kurā iekļautas gan krievu, gan 

ukraiņu, gan latviešu dziesmas un biedrības 

deju kolektīva vadītājas Diānas Radionovas 

iestudētās dejas.  

“Pēc koncerta mūs iepazīstināja ar pilsētas 

muzeju, kas atradās turpat Kutūras namā, pie 

kura uzstājāmies. Mēs stāstījām par savu 

Jēkabpili, par to – kā pie mums darbojas ne-

valstiskās organizācijas un kāda ir sadarbība 

ar pašvaldību. Īpaši uzsvērām, ka mums ir 

Sadarbības padome, kurā izsakām savus 

priekšlikumus un risinām problēmas, kad 

tādas rodas. Jau piekto gadu pēc kārtas orga-

nizējam mazākumtautību biedrību pasākumus 

brīvdabā Sēļu sētā Jēkabpils pilsētas svētku 

laikā. Teicām daudz labu vārdu par savu pilsē-

tu,” atzīst N.Čehova. Viņa uzsver, ka Sedā 

jutušies gan gaidīti, gan novērtēti – ne tikai ar 

aplausiem un ovācijām, bet arī ar vispārējo 

sagaidīšanas organizēšanu. “Neskatoties uz to, 

ka ceļā jāpavada vismaz trīs stundas, mums 

pakaļ uz Jēkabpili tika atsūtīts autobuss, pēc 

tam tāpat tikām nogādāti atpakaļ. Bijām uz-

klausīti un aprūpēti, dalībnieki mājup atgrie-

zās ar tiešām lielu gandarījuma sajūtu, lai gan 

pasākums no mums bija prasījis gan darbu, 

gan laiku, gan personīgos ieguldītos resursus.” 

Nataļjas atbildība bija pasākuma organizato-

riskie darbi un biedrības prezentēšana, kas 

noteica kopējo sadarbības gaisotni. “Tā kā gan 

jēkabpilieši, gan uzņemošie Sedā jutās ganda-

rīti un pasākums kopumā izdevās, mēs pozitī-

vi prezentējām savu pilsētu, tātad savu darbu 

esmu paveikusi godam,” viņa saka. Jāatzīst, 

ka tieši šī darba daļa šādos pasākumos paliek 

neredzama, lai gan ir tikpat nozīmīga, cik 

uzstāšanās. 

Jēkabpils krievu biedrības “Rodņik” darbībā 

nacionālās kultūras saglabāšanai piešķir lielu 

nozīmi – regulāri notiek mēģinājumi gan deju 

grupai Diānas Radionovas vadībā, gan nacio-

nālo dziesmu mācīšanās vokālajā ansamblī 

“Rodņik” un “Ukrainočki” to vadītājas Fainas 

Maslobojevas vadībā, kura ir skaistas balss 

īpašniece un dzied solo, gan dažādu tematisko 

uzvedumu iestudēšana.  

Uzstāšanās biedrībai šovasar vēl nav beigušās 

– jau 25.augustā viņus gaidīs Rīgā, šogad 

Dziesmu un deju svētku laikā deju grupa uz-

stājusies Vērmanes dārzā, pabūts arī Mežārē 

un Ogrē, kur otro gadu pēc kārtas vietējiem 

organizēta Masļeņņica, bet pērn uzstājušies 

Ludzā.  

SEDĀ SKAN JĒKABPILS KRIEVU BIEDRĪBAS “RODŅIK”  
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Valentīna Zarņicka,  

Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība “Javir”,  

valdes priekšsēdētāja vietniece 

Vasarā dažādas Jēkabpils biedrības 

viesojas citās Latvijas pilsētās, apmeklē 

to organizētos pasākumus. Tā 

11.augustā Jēkabpils ukraiņu kultūriz-

glītojošās biedrības “Javir” dalībnieki 

kopā ar nūjošanas biedrības “Holista” 

aktīvistiem devās uz Ventspili, kur vien-

laikus notika gan 9.ukraiņu Tautas 

mākslas festivāls „Červona Kaļina” jeb 

„Sarkanais irbenājs” un Vislatvijas 

9.nūjošanas festivāls.  

„Červona Kaļina” plašajā programmā piedalī-

jās ukraiņu biedrības ansamblis, duets 

„Čarziļļa” (Ņina Pomjalova un Vera Anuške-

viča) un soliste Katrīna Demčenko. No Ukrai-

nas pasākumā piedalījās radošās delegācijas 

no Ivano-Frankovskas un Poltavas pilsētām 

un lielais ģimenes kolektīvs no Ivano Fran-

kovska apagabala, ciemata Nižniva. Ukraiņu 

diasporu Latvijā vēl pārstāvēja radošie kolek-

tīvi un atsevišķi dalībnieki no Ventspils, Van-

gažiem, Līvāniem, Jelgavas, Rēzeknes Liepā-

jas, Rīgas un Olaines. Pasākumā skanēja tra-

dicionālās, patriotiskās, joku un liriskās dzies-

mas. Ļoti patīkama bija kopīgā vakarēšana ar 

pasākuma organizētājiem, kurā piedalījās 

pārstāvji no dažādiem kolektīviem. Vakarēša-

na bija sirsnīga, patīkama, un to pavadīja 

mūzika, turpinot dziedāt savas dziesmas ar 

radot siltu atmosfēru.  

12.augustā notika otrais koncerts, kurā pieda-

lījās mūsu duets „Čarziļļa” ar dziesmu par 

Tēviju un ģimeni. Mūsu ansamblis rādīja 

interesantu muzikāli radošo kompozīciju 

„Braucam uz tirgu”, kurā kopā ar dziesmām 

bija iestudēts teatralizēts priekšnesums ar 

groziem, ziediem, tautas dvieļiem, kā arī ar 

zosīm, pīlēm un citiem dekoratīviem dzīvnie-

kiem.  

Ventspils Piedzīvojumu parkā un pa pilsētas 

ielām 11.augustā tika aizvadīts arī Vislatvijas 

9.nūjošanas festivāls. Šajā pasākumā piedalī-

jās Jēkabpils komanda. Abi jēkabpiliešu ko-

lektīvi uz Ventspili devās kopā un 12.augustā 

kopā izmantoja iespēju doties ekskursijās pa 

pilsētu un veikt atpūtas braucienus ar kuģī-

šiem.  

Ukraiņu biedrības „JAVIR” pārstāvji vēlamies 

pateikt paldies Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 

par transporta nodrošināšanu, bet nūjotāju 

komandai no biedrības „Holista” un citiem 

Jēkabpils nūjotājiem Ligitas Upītes vadībā – 

par patīkamo kompāniju un visa brauciena 

organizēšanu! 

JĒKABPILIEŠI PIEDALĀS PASĀKUMOS VENTSPILĪ 
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JAUNIEŠU LIETAS 

Neskatoties un sliktajiem laikapstākļiem, svētdien, 12.augustā, 

biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” tika pārstāvēta Jauniešu 

festivālā Madonā, ko organizēja par godu Starptautiskajai Jaunat-

nes dienai.  

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” pārstāvji, kā Eurodesk reģionālie 

koordinatori, visas dienas garumā bija sastopami Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras (JSPA) organizētajā Eurodesk aktivitāšu teltī. Tur pro-

grammas “Erasmus+” Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Volunteers disco-

very” dalībnieces Ani Davtjana un Mariona Lichtenberger dalījās savā pieredzē 

par brīvprātīgo darbu, tāpat uzsvēra kāpēc ikvienam jaunietim to derētu izmē-

ģināt. Pastāstīja par saviem rīkotajiem pasākumiem, kuros gaidīts ikviens. 

Tika nodrošināta arī informācijas iegūšana par biedrības “Jēkabpils NVO re-

sursu centrs” darbību Jēkabpilī. 

JSPA teltī jauniešiem tika sniegta arī vispārēja informācija par brīvprātīgā 

darba iespējām Eiropā, varēja iepazīties ar aktuālajām vakancēm dažādos 

projektos. Jāatzīst, ka jauniešiem, kas bija ieradušies, netraucēja ne lietus, ne 

stiprais vējš, visas aktivitātes tika apmeklētas ar interesi. Eurodesk teltī varēja 

darboties arī praktiskajā darbnīcā "Solidaritātes projekti: radi un realizē savu 

ideju!", kur pašiem apmeklētājiem vajadzēja izdomāt savu solidaritātes projek-

tu. 

Pasākuma teritorijā uz lielās skatuves notika jauniešu talantu konkurss 

„Kronis visam”, kur dalībnieki gan dziedāja, gan dejoja, gan rādīja burvju tri-

kus. Tāpat tika paziņoti konkursa „Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019” rezul-

tāti – nākamgad šis gods tiks Ikšķiles un Olaines novadu apvienībai.  

Visas dienas garumā bija iespēja baudīt armijas virtuvi, ko lietainajā laikā 

labprāt izmantoja ikviens apmeklētājs, lai sasildītos. Ikviens bija aicināts pie-

dalīties tādās radošajās darbnīcās, kā hennas zīmējumi, rotu gatavošana, u.c. 

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” jaunatnes darba pārstāvji bija gan-

darīti par iespēju padalīties pasākumā, uzzināt jauniešu jaunumus un pavadīt 

dienu Jauniešu 2018.gada galvaspilsētā Madonā! 

Maira Tropa , 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

JĒKABPILIEŠI PIEDALĀS JAUNIEŠU FESTIVĀLĀ MADONĀ 
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JAUNIEŠU LIETAS 

Jūlija beigās biedrība „Jēkabpils NVO 

resursu centrs” uzņēma Erasmus+ Ei-

ropas brīvprātīgā darba projekta 

“Volunteers discovery” jaunieti Mario-

nu Lichtenbergeru no Austrijas. Kā jau 

iepriekš tika minēts, Mariona Jēkabpilī 

pavadīs 10 mēnešus, šobrīd ir aizritējis 

pirmais no tiem. Jauniete dalās savās 

pārdomās par dzīvi un ikdienu Latvijā. 

„Tas, ko līdz šim esmu mācījusies savā dzīvē, 

ir – vienmēr būt gatavai pašam sliktākajam. 

Tāpēc, pirms ierašanās šeit, es izveidoju sa-

rakstu ar to, kas mani kaitina mājās, gadīju-

mam, ja sāktu ilgoties pēc mājām. Bet labā 

ziņa ir tāda, ka tas vēl nav noticis. Otrs mans 

saraksts bija - ko es darīšu, ja šeit neatradīšu 

draugus, bet nu esmu sapratusi, ka arī šis 

saraksts nav nepieciešams. Latvijā esmu tikai 

nedaudz vairāk kā mēnesi, bet esmu satikusi 

daudz jauku cilvēku – ne tikai Jēkabpilī, bet 

arī Liepājā, Madonā un Rīgā. Lielu prieku 

sagādā šeit satiktie brīvprātīgie no citām pilsē-

tām, kas vienmēr ir atvērti un uzņem savās 

mājās, tas atvieglo ceļošanu pa Latviju un 

domām, kur palikt pa nakti.  

Latvija kā valsts man ļoti patīk, vienīgi fakts, 

ka šeit nav kalnu, nedaudz liek skumt, jo Aus-

trijā to ir daudz un ar iespaidīgiem augstu-

miem. Taču šeit ir skaistas upes un ezeri ar 

mazām saliņām tajos. Mans iespaids par Lat-

viju - ļoti zaļa valsts, un tāpēc es to mīlu. 

Šobrīd vēl neesmu piefiksējusi lielu atšķirību 

starp Latviju un Austriju. Ir mazās lietas, kā, 

piemēra, lielveikalos kasierim nepatīk, ja nau-

du ieliek tieši viņam rokā. Arī, kad kāds tevi 

sabučo uz vaiga, tev jābūt gatavam, kas tas 

būs tikai uz viena vaiga, lai maksimāli izvairī-

tos no neērtas situācijas.  

Varu būt pateicīga un 

priecīga par cilvēkiem, 

kas man ikdienas darbos 

ir blakus. Jo šie ir cilvēki, 

ar kuriem pavadu visvai-

rāk laika un kuri man liek 

būt motivētai (cerams tas 

nemainīsies tumšajā un 

aukstajā ziemā).  

Projektā „Volunteer’s 

Discovery” es pasniedzu 

vietējiem iedzīvotājiem 

vācu valodu, tāpat pieda-

los angļu valodas nodar-

bībās, ko vada mana 

kolēģe Ani no Armēnijas, 

un ar prieku palīdzu citos 

pasākumos. Viens no 

maniem uzdevumiem ir 

izveidot skaistāku darba-

vietu, ko esmu jau iesā-

kusi darīt. Esmu apglez-

nojusi plauktu, taču 

mans nākamais darbs 

būs daudz lielāks, to es 

gaidu ar nepacietību. 

Ceru, ka nākotnē būs vairāk tādas aktivitātes, 

kur varēšu radoši izpausties, jo zīmēšana ir 

mana sirdslieta.  

Kopumā es jūtos ļoti ērti un šobrīd man nav 

domas par došanos mājās. Laiks šeit rit ļoti 

ātri, neskatoties uz to, es izbaudu ik mirkli. 

Esmu ļoti priecīga un nekad nebiju iedomāju-

sies, ka laiks Jēkabpilī, šajā projektā būs tik 

labs un pozitīvs. Es ceru, ka tas turpināsies 

visa projekta garumā.” 

JAUNIETE NO AUSTRIJAS STĀSTA  

PAR SAVU PIRMO MĒNESI LATVIJĀ 

Projektu “Volunteers discovery” finansē Eiropas 

Komisija programmas “Erasmus+: Jaunatne darbī-

bā” ietvaros, līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

ba. Projektu koordinē biedrība “Jēkabpils NVO 

resursu centrs”, uzņemošie partneri Latvijā ir biedrī-

bas “Ūsiņš” un “Rodacy” 

M. Lichtenberger iespaidu pierakstus no angļu 

valodas tulkoja 

Maira Tropa  

Jēkabpils NVO resursu centrs 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
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Vasara ir laiks, kad Latvijas pil-

sētas rīko savus svētkus. Pavi-

sam nesen, 3.augustā, tika svinē-

ti Ventspils pilsētas svētki, kur 

pēc biedrības “Ventspils jaunie-

šu dome” uzaicinājuma piedalī-

jās arī biedrības “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” Erasmus+ Eiro-

pas brīvprātīgā darba projekta 

“Volunteers discovery” jaunietis 

no Francijas Žiljēns Benzina. 

Šeit viņa iespaidi par nedēļas 

nogalē piedzīvoto. 

„Piektdien, 3.augustā, veicu ļoti garu braucie-

nu ar autobusu no Jēkabpils uz Ventspili, 

apmēram sešas stundas. Ierodoties pilsētā, 

mani sagaidīja brīvprātīgā no Bulgārijas, kas 

jau kādu laiku dzīvo Ventspilī. Jaunieti jau 

biju saticis pirms tam, jo viņa bija ieradusies 

palīdzēt mums Jēkabpils pilsētas svētkos. 

Jāatzīst, ka pēc ilgā pārbrauciena jutos ļoti 

noguris, taču, neskatoties uz to, devos iepazī-

ties ar citiem brīvprātīgajiem uz Ventspils 

jauniešu māju. Arī tur viņi uzņem ilgtermiņa, 

12 mēnešu, Eiropas brīvprātīgā darba jaunie-

šus, pašreiz ir divas brīvprātīgās jaunietes no 

Bulgārijas un Portugāles. Tāpat tur bija des-

mit citi brīvprātīgie no visas Eiropas, kas bija 

īstermiņa (viens mēnesis) projekta dalībnieki.  

Sestdienas rītu sākām ap plkst. 10:00, kad 

notika Ventspils parāde, tāpēc norises vietā 

ieradāmies nedaudz ātrāk, lai sagatavotos. 

Dzīvojot Latvijā, šī bija otrā parāde, kurā man 

bija iespēja piedalīties, tāpēc zināju, kā tas 

notiek. Visu parādes laiku vadītāji prezentēja 

un stāstīja stāstus par katru grupu. Skatītāju, 

kas vēroja visu notiekošo, bija ļoti daudz, viņi 

ar ovācijām sagaidīja ikvienu grupu, taču 

vislielāko sajūsmu izrādīja brīdī, kad redzēja 

kādu savu draugu vai ģimenes locekli. Mans 

uzdevums gājiena laikā bija dalīt skrejlapas, 

lai ikviens tiktu informēts par Ventspils jaun-

iešu mājas pasākumu ”Random Republika”, 

kurā bija iespēja iepazīt piecas dažādas kultū-

ras un apmeklēt improvizācijas teātra izrādi. 

Šī pasākuma mērķauditorija bija ģimenes ar 

bērniem, jauniešiem. Vēl es nesu plāksnīti ar 

uzrakstu „Dod pieci” un skatītājiem, kas stāvē-

ja ielas malā, “devu pieci”. Vienīgais negatī-

vais aspekts visā gājienā bija saule, bez nevie-

na ēnas pleķīša.  

Pēc gājiena devāmies uz jauniešu centru un 

nekavējoties sākām gatavoties darbnīcām. Pat 

ar visiem brīvprātīgajiem daudzās paredzētās 

darbnīcas bija ļoti grūti sagatavot, darba bija 

daudz. Kad viss bija gatavs un sāka nākt cilvē-

ki, bija nepieciešams izdomāt – kā piesaistīt 

apmeklētājus, lai viņi darbnīcas nāktu izmēģi-

nāt. Jauniešu māja bija par to domājusi – tika 

izveidota tāda kā pase ar sešiem aplīšiem, ko 

pie ieejas atnākušajiem izdalīja. Viņu uzde-

vums bija savākt sešas uzlīmes, tās deva par 

piedalīšanos darbnīcās. Kad pase bija aizpildī-

ta ar vajadzīgajām uzlīmēm, varēja piedalīties 

loterijā.  

Jāatzīst, ka manis vadīto darbnīcu cilvēki 

apmeklēja labprāt. Tur bija sagatavotas 11 

dziesmas no dažādām valstīm, piemēram, 

Francijas, Itālijas, Armēnijas, Spānijas u.c. 

Klausoties dziesmu fragmentus, vajadzēja 

uzminēt, kādai valstij pieder attiecīgais skaņ-

darbs. Tas izrādījās diezgan sarežģīti, tāpēc es 

devu vairākus pavedienus, lai uzdevumu pa-

darītu vieglāku, piemēram, par ģeogrāfiju, 

valodām. Visātrāk tika uzminēts Vācijas skaņ-

darbs – grupas „Rammstein” dziesma, kā arī 

Spānijas dziesma. Visgrūtākā bija armēņu 

dziesma, to visbiežāk jauca ar turku vai indie-

šu mūziku. Šis pasākums deva lielisku 

pieredzi gan darbnīcu veidošanā un 

vadīšanā, gan komunikācijā ar cilvē-

kiem.   

Visi jauniešu mājas rīkotie pasākumi 

bija ļoti veiksmīgi, gandrīz 500 apmek-

lētāju. Man šī pieredze sniedza jaunas 

idejas spēlēm un darbam ar jauniešiem, 

ko labprāt izmantošu savā uzņemošajā 

organizācijā, biedrībā „Ūsiņš” notieko-

šajās nometnēs. 

Pirms ķērāmies pie citiem darbiem, man bija 

iespēja izskriet nelielā ekskursijā pa Ventspili. 

Paspēju apskatīt ostu, kur pilsētas svētku 

ietvaros varēja iegādāties dažādus ēdienus, un 

apskatīt ziedu izstādi, kas pārstāvēja visas 

Baltijas valstis.  

 Pēc darbnīcām sākām gatavoties brīvdabas 

koncertam, vajadzēja uzcelt skatuvi, pie kuras 

vietējie brīvprātīgie bija strādājuši gandrīz 

mēnesi. Taču lietus izjauca visus plānus, re-

zultātā viss mēneša darbs tika izpostīts, tāpēc 

koncerts tika rīkots iekštelpās. Neskatoties uz 

neveiksmi ar skatuvi, koncerts bija izdevies, 

uzstājās divas grupas, kas spēlēja lēnu un 

nomierinošu mūziku. Kad koncerts bija noslē-

dzies un viss sakārtots, mēs visi satikāmies un 

apspriedām dienas notikumus – kas izdevās, 

kas varēja būt labāk. Dienas beigās devāmies 

uz ostu, kur izbaudījām salūtu. Bija pienācis 

tas laiks, kad mēs varējām atpūsties un izbau-

dīt mūziku. Man tas neizdevās ilgi, jo svētdie-

nas rītā vajadzēja doties atpakaļ uz manu mīļo 

pilsētu – Jēkabpili.  

Aizvadītā nedēļas nogale bija bagāta ar piere-

dzi, kas man sniedza vairākas jauna idejas, ko 

izmantošu savā projektā. Ieguvu jaunus drau-

gus, ar kuriem varēju dalīties savās pārdomās 

par dzīvi Latvijā. Vienīgā lieta, kas man pie-

trūka – vairāk laika, lai iepazītu Ventspili, bet 

es ceru, ka vēl paspēšu uz turieni aizbraukt un 

šo pilsētu iepazīt labāk.” 

Žiljēna stāstu uzklausīja un tulkoja  

Maira Tropa,  

Jēkabpils NVO resursu centrs 

JĒKABPILS BRĪVPRĀTĪGIE PIEDALĀS  

VENTSPILS PILSĒTAS SVĒTKOS 



Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvē-

ģijas finanšu instrumentu* birojs 

Briselē nolēmis 2014.-2021. gadu peri-

odam 8,5 milj. eiro vērtās program-

mas “NVO fonds” operatora funkcijas 

turpmāk uzticēt nevalstisko organizā-

ciju (NVO) konsorcijam, kuru veido 6 

reģionāla un nacionāla līmeņa pilso-

niskās sabiedrības organizācijas. Ie-

priekšējos periodos šo funkciju veica 

valsts iestāde – Sabiedrības integrācijas 

fonds. 

Ar šo Finanšu biroja lēmumu finansējuma 

apsaimniekotājs vairs nebūs valsts izveidota 

iestāde, un Latvija pievienosies tam Eiropas 

Savienības valstu lokam, kurā finansējumu 

NVO sektoram administrē pati nozare NVO 

konsorcija formā. Situāciju atzinīgi vērtē Lat-

vijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne 

Zonberga, norādot, ka: “Iepriekšējo periodos 

valsts iestādes smagnējais administratīvais 

piegājiens un lēnās pielāgošanās iespējas 

apgrūtināja nozares iespējas efektīvi apgūt 

finansējumu, tādēļ, donoriem uzticot pašām 

nevalstiskajām organizācijām lemt par NVO 

prioritātēm, atbalstāmajām aktivitātēm un 

finansējuma pārdali, ir nozīmīgs pavērsiens 

sektora attīstībā. Tāpat gandarījums par 

starptautisko novērtējumu Latvijas nevalstis-

kā sektora briedumam un ekspertīzei.” 

Programmas “NVO fonds” administrēšanai 

izveidotajā NVO konsorcijā ietilpst 6 nacionā-

la un reģionāla līmeņa nevalstiskās organizā-

cijas, kas strādā pilsoniskās sabiedrības attīs-

tības, izglītošanas, tīklošanās, informēšanas 

un kapacitātes stiprināšanas jomā, nedalot 

labuma guvējus pēc to darbības jomas –

biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, biedrība 

“Latvijas Lauku forums”, biedrība 

“Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, biedrī-

ba “Kurzemes NVO atbalsta centrs”, nodibinā-

jums “Valmieras novada fonds” un biedrība 

“Zemgales NVO atbalsta centrs”. Konsorcija 

dalībnieki kā vadošo partneri sarunām ar 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ir izvir-

zījuši biedrību “Latvijas Pilsonisko alianse”. 

Ņemot vērā unikālo situāciju, kurai nav pre-

cedenta Latvijā, NVO konsorcijs piesardzīgi 

vērtē, ka programma varētu uzsākt darbību 

2019.gada beigās vai 2020.gada sākumā. 

NVO konsorcijs ir saņēmis uzaicinājumu un 

tālākām sarunām, un paredzams, ka paies 

vismaz pusgads vai pat gads līdz ar donoriem 

tiks panākts vienots gala redzējums par fi-

nansējuma administrēšanas aspektiem un 

izveidota faktiskā sistēma, lai Latvijas NVO 

sektors varētu saņemt ieplānoto finansējumu. 

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta paredzē-

tā finansējuma 8,5 milj.eiro izlietojuma mēr-

ķis ir Latvijā stiprināt pilsonisku sabiedrību 

un aktīvu pilsoniskumu, kā arī stiprināt 

mazaizsargātu personu grupu tiesības. Pro-

grammas ietvaros plānots attīstīt pilsoniskās 

sabiedrības nozares ilgtermiņa ilgtspēju un 

kapacitāti, tādējādi stiprinot tās lomu demo-

krātiskas līdzdalības, aktīvas pilsonības un 

cilvēktiesību veicināšanā. 

*Eiropas Ekonomiskās zonas valstis un Nor-

vēģija, lai piedalītos vienotajā Eiropas Savie-

nības (ES) tirgū piedalās ar līdzmaksājumu ES 

dalībvalstīs, tai skaitā atbalstot pilsoniskas 

sabiedrības un demokrātisko vērtību stiprinā-

šanu. 

TURPMĀK NVO FONDU ADMINISTRĒS  

PAŠAS NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobili-

tātes programmas "Kultūra" ietvaros ir 

izsludināts otrais pieteikšanās termiņš 

finansiālajam atbalstam īstermiņa sa-

darbības tīklu veidošanai.  No 

2018.gada 27.augusta var pieteikties 

finansiālajam atbalstam īstermiņa sa-

darbības tīklu veidošanai. Sadarbības 

tīklu veidošanas pamatā ir ideja veici-

nāt jaunu partnerību rašanos, piere-

dzes apmaiņu, jaunu zināšanu un 

prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopī-

gus sadarbības projektus. Sadarbības 

tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no 

vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas 

valstīm. 

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidoša-

nai:  

 finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 

gadam,  

 maksimālā projekta pieteikuma summa 

ir € 20 000, lai segtu ne vairāk kā 70% 

no kopējiem projekta izdevumiem,  

 atlikušie 30% no projekta budžeta ir 

jāiegulda pašām tīkla darbībā iesaistīta-

jām organizācijām un pieteikumā arī 

norāda, kā tas tiks sasniegts,  

 labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības 

tīkls var pēc finansējuma perioda beigām 

apsvērt iespēju pieteikties atbalstam 

ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai. 

Pieteikšanās termiņš līdz 2018.gada 

27.septembrim. 

Plašāka informācija pieejama Ziemeļvalstu 

Kultūras punkta mājaslapā. 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 

programma ''Kultūra'' atbalsta profesionālu 

mākslinieku un kultūras darbinieku radošos 

braucienus, mākslinieku rezidences un īster-

miņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu izveidi. 

Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, di-

namiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu māk-

slas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi 

finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to 

administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts 

Somijā. 

Ginta Tropa, 

Kultūras padomniece  

Mob. +371 26362558  

ginta@norden.lv 

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā  

Marijas 13/3, Riga, LV 1666, LATVIA  

www.norden.lv 

ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTU MOBILITĀTES 

PROGRAMMA 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2018. gada augusts 
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VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2018. gada augusts 

E-avīzi veidoja: 

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

Maira Tropa, maira.tropa@inbox.lv 

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

 

"Vidusdaugavas NVO e-avīze" ir sagatavota ar  
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 

Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  
Par "Vidusdaugavas NVO e-avīze" saturu atbild  

biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs" 

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 PILSONISKĀS ALIANSES ZIŅAS 

Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs" ir 

biedrības "Latvijas Pilsoniskās alianses" (LPA) 

biedrorganizācija, mājaslapa: www.nvo.lv 

LPA ik nedēļu izlaiž aktuālāko notiku-

mu ziņu lapu "Nesēdi tumsā!" 

Tās pēdējie jaunumi:  

Sākusies pieteikšanās NVO SA-

MITAM 2018  

Ir pienācis laiks ikgadējam NVO Samitam 

2018. Šī gada Samita tēma ir publicitāte un 

mediji. Samita mērķis ir sekmēt pilsoniskās 

sabiedrības izaugsmi un attīstību, sniedzot 

noderīgu informāciju un zināšanas par NVO 

darbībai būtiskām jomām. Dalībniekiem būs 

iespēja apmeklēt vienu no trīs meistarklasēm 

profesionālu un zinošu lektoru vadībā: Publis-

kā runa, Publicitāte, TV un drukātie mediji un 

Stratēģiskā komunikācija. Kā katru gadu pa-

sākums plāno pulcēt līdz pat 100 dažādus 

NVO pārstāvjus vienkopus, lai gūtu I ALIAN-

SĒ Alberta iela 13, LV-1010, Rīga, skype: el-

pa_riga, tālr. +371 24245580 alianse@nvo.lv 

www.nvo.lv praktiskas iemaņas un veicinātu 

savstarpēju sadarbību. Precizēta pasākuma 

programma tiks publicēta šīs nedēļas laikā 

Latvijas Pilsoniskās alianses mājas lapā un 

sociālajos kontos. Norises laiks: 28. septembrī 

plkst. 9.30 -16.00. Norises vieta: Jaunā Teika, 

Gustava Zemgala 78, Rīga, “Teikums”. Lū-

dzam pieteikt savu dalību jau laikus, atzīmējot 

meistarklasi, kurā vēlaties piedalīties. Aptauja 

pieejama šeit. 

Aicinām pieteikt pretendentus 

balvai “Cilvēka izaugsmei Latvi-

jā” 2018  

Latvijas Pilsoniskā alianse, Amerikas Tirdz-

niecības palāta Latvijā (ATPL) un ASV vēst-

niecība Latvijā izsludina 

pieteikšanos balvu kon-

kursam “Cilvēka izaug-

smei Latvijā”. Balvu pasniegs piekto gadu pēc 

kārtas, lai godinātu iedvesmojošus Latvijas 

cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par 

ieguldījumu cilvēka izaugsmē. Balvas mērķis 

ir veicināt Latvijas iedzīvotāju izglītību, veselī-

bu un labklājību un izcelt sociālās atbildības 

iniciatīvas. 

Turpinās priekšlikumu sniegša-

na portāla latvija.lv pilnveidei 

 

Četrpadsmit Latvijas skolās uz-

sāks valsts aizsardzības mācī-

bas pilotprojektu 

Šo un citas ziņas lasi šeit. 

Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs" ir 

Latvijas Pretnabadzības tīkla EAPN (The Eu-

ropean Anti-Poverty Network, Latvijas Pret-

Nabadzības Tīkls, mājaslapa: www.eapn.lv) 

dalīborganizācija un turpina piedalīties dažā-

dās EAPN organizētajās aktivitātēs. 

Jau rakstījām, ka jēkabpiliete Ieva Bagātā 

27. aprīlī Briselē kā EAPN pārstāve pie-

dalījās Iekļaujošās Izaugsmes konventa 

(Annual Convention for Inclusive 

Growth) darbā, kurā politiķi, nevalstisko un 

sociālo organizāciju pārstāvji diskutēja par ES 

Sociālā pīlāra ieviešanu, tai skaitā - kā nodro-

šināt vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem atrast 

darbu, drošus darba apstākļus, adekvātas 

algas, izglītības iespējas pieaugušajiem un 

sociālu labklājību. 

Šobrīd Ieva ir rekomendēta dalībai seminārā 

„Making Waves 2018”, kas noritēs 9.-11. ok-

tobrī Gdaņskā, Polijā, un kuru līdzfinansē LR 

Kultūras ministrija.  

Citi EAPN jaunumi:  

* Ar 2018. gada 1. jūniju Baltijas jūras reģionā 

uzsākta EAPN-Latvia projekta „NVO stiprinā-

šana efektīvai sociālo tiesību aizstāvībai”, kuru 

līdzfinansē Ziemeļu Ministru Padome 

(Dānija), īstenošana. Tā noritēs 8 valstīs: 

Latvijā (Rīgā), Krievijā (Kaļiņingradā), Balt-

krievijā (Minskā), Polijā (Žešovā), Igaunijā 

(Tallinā), Lietuvā (Viļņā), Dānijā (Odensē) un 

Norvēģijā (Bergenā). Vairāk. 

* No 20. jūnija EAPN-Latvia uzsākusi iniciatī-

vu portālā Mana balss ar mērķi Latvijā noteikt 

ikvienam iedzīvotājam garantētu ienākumu 

minimumu, kas būtu virs pašas valsts noteiktā 

nabadzības sliekšņa – 330 EUR mēnesī. Lai 

savāktu 10000 parakstu, visiem parakstīšanās  

* 25. oktobrī plkst. 10.00 Latvijas Kara muze-

jā, Rīgā notiks starptautiskā konference par 

NVO ieguldījuma palielināšanu pilsoniskās 

sabiedrības iesaistē sociālo reformu procesos 

un Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāra pamatprin-

cipu ieviešanu Latvijā, un EMIN-2 projekta 

noslēgums ar Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas, 

Lietuvas, Igaunijas, Čehijas un Dānijas eks-

pertu piedalīšanos. Dalībnieku reģistrācija uz 

e-pastu: birojs@eapn.lv 

* 16. oktobrī plkst. 11.00 Eiropas Savienības 

mājā, Rīgā notiks diskusija un priekšlikumu 

sagatavošana EAPN 

PeP samitam. Pie-

teikšanās uz e-

p a s t u :  b i -

rojs@eapn.lv 

7.-8. novembrī Briselē, Beļģijā EAPN PeP 

programmas ietvaros notiks nabadzības eks-

pertu samits ar virsuzdevumu: Apvienot da-

lībniekus un nabadzības ekspertus, lai EAPN 

komunikācijā nabadzības ekspertu balsis 

kļūtu dzirdamākas nacionālajā un Eiropas 

līmenī. Samitā Latviju pārstāvēs EAPN-Latvia 

eksperti Elīna Ālere-Fogele, PeP nacionālais 

koordinators; Iveta Valeine (Garkalnes sievie-

šu biedrība „Mūsmājas”); Madara Poriķe 

(Liepājas Neredzīgo biedrība) un Jānis Stjadja 

(Dobeles invalīdu biedrība). 

* Septembrī Ziemupē, Grobiņas novadā, Soci-

ālās rehabilitācijas un izziņas centrā „Dvēseles 

Veldzes Dārzs” Liepājas Neredzīgo biedrības 

speciālisti vadīs ekskursiju un dažādas aktivi-

tātes, sniedzot interesentiem zināšanas par 

cilvēku ar invaliditāti ikdienu un iespējām. 

Tuvāk  

 

LATVIJAS PRETNABADZĪBAS TĪKLA EAPN ZIŅAS 
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