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VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 
“Vidusdaugavas NVO e-avīzi” izdod biedrība  

“Jēkabpils NVO resursu centrs”,  

nvoresursi@inbox.lv, www.jekabpilsnvo.lv. 

DISKUTĒ JĒKABPILS  

JAUNIEŠI UN POLITIĶI 

Agita Pleiko,  

projekta vadītāja 

Tie jaunieši, kas 15.janvārī piedalījās 

diskusijā ar Jēkabpils pilsētas lēmu-

mu pieņēmējiem, ieguva ekskluzīvu 

iespēju neformāli apspriesties ar 

pašvaldības deputātiem Aigaru Niti-

šu, Kristīni Ozolu un Kasparu Ģirģe-

nu, satikt un līdzvērtīgi komunicēt ar 

domes izpilddirektoru Guntaru 

Goguli un jaunatnes lietu speciālisti 

Ievu Gādmani, izsakot savus viedok-

ļus un spriedumus, sniedzot vērtēju-

mus dažādiem procesiem pilsētā un 

apspriežoties par labākajiem iespēja-

miem jautājumu risinājumiem.  

Savukārt deputāti un izpildvaras pārstāvji 

nepastarpināti sastapās ar šodienas Jēkab-

pils jaunās paaudzes domām un novēroju-

miem, un dažas no atziņām abām pusēm 

bija visai pārsteidzošas.  

Diskusijas rezultātu apkopojums vēl top 

iesniegšanai projekta finansētājiem – Jaun-

atnes starptautisko programmu aģentūrai, 

paralēli tos saņems arī Jēkabpils pašvaldī-

ba. Tomēr jau šobrīd ir skaidrs, ka piedalī-

jušies jaunieši ir aktualizējuši dažus jautā-

jumus, kas svarīgi mums pašiem, jēkabpi-

liešiem. Diskutējot par jautājumiem, ko 

šobrīd uzdod visā Eiropā ar tēmu “Jaunieši 

Eiropā – kas tālāk?”, Jēkabpilī esam kon-

statējuši, ka citviet jauniešus skarošās 

problēmas ir līdzīgas. Tomēr ir lietas, ko 

varam mainīt un uzlabot jau šobrīd un šeit, 

negaidot kopējos Eiropas secinājumus un 

jaunatnes politikas atbalstu. Tieši tas ir 

galvenais diskusijas ieguvums! 

Pateicamies aktīvajiem deputātiem un 

ceram šādus pasākumus organizēt arī turp-

māk, sagaidot arī citus no 13 ievēlētajiem! 

Arī izpildvaras pārstāvju viedokļi bija ļoti 

interesanti jauniešiem! Paldies vietējo me-

diju pārstāvjiem, kas dienas gaitā arī iesais-

tījās diskusijā! Paldies par sadarbību Jē-

kabpils Valsts ģimnāzijas direktora vietnie-

cei ārpusstundu darbā Dacei Druveniecei 

un jauniešiem, kuri piedalījās šajā piedzīvo-

jumā! 

Projektu "Jaunieši šodien, lēmumu pieņē-

mēji jau rīt" realizē biedrība "Jēkabpils 

NVO resursu centrs", tā ietvaros paralēli 

tiek pilnveidota Jēkabpils ilgtermiņa jaun-

atnes darba stratēģijas izstrāde. Projektu 

finansē Latvijas valsts, administrē Jaunat-

nes starptautisko programmu aģentūra. 

IEZĪMĒ  

SAVĀ KALENDĀRĀ! 

Līdz 5. februārim  

var pieteikties uz jauniešu  

nacionālo konferenci,  

aizpildot anketu tiešsaistē 

 

Līdz 8. februārim  

turpinās NVO projektu iesniegšana  

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

izsludinātajam projektu konkursam 

Vairāk informācijas un Nolikums: 

www.jekabpils.lv, sadaļā Pašvaldība, 

Dokumenti, Nolikumi vai šeit. 

 

17. februārī no 12.00 - 15.00 

Vecpilsētas laukumā 

Jēkabpils krievu kultūrizglītojošā bied-

rība “Rodņik” 

ielūdz uz tradīciju pasākumu 

“MASĻEŅICA” 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
jekabpilsnvo.lv
http://ej.uz/SDMadona
http://www.jekabpils.lv
http://jekabpilsnvo.lv/2018/01/jekabpils-pilsetas-pasvaldiba-aicina-nevalstiskas-organizacijas-iesniegt-projektus-konkursam


Nupat aizvadīto Ziemassvētku laikā un 

Sagaidot Jauno - 2018. gadu, Jēkabpilī 

tika izsludināts konkurss par nekusta-

mo īpašumu Ziemassvētku tematikai 

atbilstošu noformējumu un pirmo reizi 

pilsētas vēsturē akcija “Izrotā savu eg-

li”, kurā savu egli rotāja Jēkabpils NVO 

resursu centra darbinieki un brīv-

prātīgie. Konkursa un akcijas dalībnie-

ki janvāra vidū tika aicināti uz uzvarē-

tāju sumināšanas pasākumu Jēkabpils 

Tautas nama Baltajā zālē. 

Savā uzrunā klātesošajiem akcijas iniciators - 

Jēkabpils pilsētas domes deputāts Kaspars 

Ģirģens uzsvēra, ka mērķis bijis Jēkabpili 

padarīt interesantāku un skaistāku: “Lūsi 

mūsu pilsētas ģerbonī pārstāv gan volejbolisti, 

gan basketbolisti. Arī egļu pilsētā ir daudz, bet 

rotājam tikai vienu, kuru atved. Pārējās tumsā 

pazūd.” K. Ģirģens pauda, ka, viņaprāt, ar 

akcijā izrotātajām eglēm Jēkabpils tapusi 

skaistāka un piebilda, ka cer - šī pieredze tur-

pināsies kā tradīcija.  

Pasākumā tika apbalvoti pirmo triju vietu 

nominanti konkursā par nekustamo īpašumu 

Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformēju-

mu Jēkabpils pilsētā divās kategorijās - juri-

diskas un privātpersonas, atbilstoši pasnie-

dzot 100; 75 un 50 EUR vērtas naudas balvas. 

Par dalību akcijā “Izrotā savu egli” pateicības 

saņēma biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” un vēl 16 uzņēmumi un iestādes, kā arī 

viena privātpersona - Larisa Dručuna. Tieši 

viņas ziedoto egli rotāja Jēkabpils NVO resur-

su centra pārstāvji. Pateicības saņēma arī citi 

NVO resursu centra egles rotāšanā iesaistītie: 

SIA “Marteks Noma”, personīgi Mārtiņš Svilis 

- par finanšu līdzekļu ziedojumu materiālu 

iegādei egļu rotājumu izgatavošanai, SIA 

“Sedumi” - par atbalstu materiālu iegādē un 

SIA “Jēkabpils pakalpojumi”- par izrotātās 

egles izgaismošanu.  

Arī biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

PALDIES viņiem! 

Konkursam pieteiktos Ziemassvētku rotā 

tērptos īpašumus vērtēja vērtēja: komisijas 

priekšsēdētājs -Jēkabpils pilsētas domes 

priekšsēdētājs Raivis Ragainis, kā arī konkur-

sa vērtēšanas komisijas locekļi: Kristīne Ozo-

la, Kaspars Ģirģens, Sanda Mālniece, Inese 

Zone un Justīne Iie. 
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JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS  

SAŅEM PATEICĪBU PAR DALĪBU AKCIJĀ 

“IZROTĀ SAVU EGLI” 
No kreisās pirmajā rindā: Jēkabpils pilsētas 

domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimnie-

cības jautājumos  Andris Rutko, biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” projektu ko-

ordinatore un valdes priekšsēdētājas vietnie-

ce Ligita Upīte,  rotāšanai ziedotās egles biju-

sī īpašniece Larisa Dručuna, biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekš-

sēdētāja  Agita Pleiko, Mārtiņš  Svilis - SIA 

“Marteks Noma”; otrajā rindā: Jēkabpils 

pilsētas domess deputāts, akcijas “Izrotā savu 

egli” iniciators Kaspars Ģirģens. 

Jēkabpils NVO resursu centrs  

aicina pieteikties interesentus 

ķīniešu vingrošanas  

“FALUŅ DAFA”  

nodarbībām 

Tālrunis:26334547 (Ritma) 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

aicina atsaukties cilvēkus, kuriem ir iespēja ziedot ģimeņu atbalstam: 

 sēdratus un drēbītes gadu veciem 

dvīņiem (puikām - 85 un 73 cm); 

 mātei pensionārei ar dēlu invalīdu - 

ledusskapi un veļas mašīnu, drēbes 

un apavus dēlam (170 cm un, vē-

lams, krosenes 43. izm.);  

 apavus mātei (zābakus 42. izm.). 

Tālrunis saziņai: 29449622(Agita) 

2018. gadā 15.-16. februārī Latvijas jauniešu galvaspilsētā – 

Madonas novadā – notiks Strukturētā dialoga VI cikla Naci-

onālā konference, kuru organizē Latvijas Jaunatnes padome 

sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību. 

Konferences mērķis ir veicināt dialogu starp jauniešiem un politikas 

veidotājiem un īstenotājiem jauniešiem aktuālos jautājumos. Balsto-

ties uz Strukturētā dialoga VI cikla pasākumu rezultātiem, konferen-

ces laikā tiks veidotas nacionāla un Eiropas līmeņa rekomendācijas 

par VI cikla tēmu – “Jaunieši Eiropā: kas tālāk?” 

Konferencē aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, 

jaunatnes darbā iesaistītie, nevalstisko organizāciju un pašvaldību 

pārstāvji, pašvaldību un Saeimas deputāti, valsts pārvaldes iestāžu 

darbinieki. Pieteikšanās līdz 5. februārim, aizpildot anketu tiešsaistē: 

http://ej.uz/SDMadona 

Pasākuma organizatori sedz ēdināšanas, izmitināšanas izmaksas un ar 

programmas nodrošināšanu saistītās izmaksas. Dalībniekiem ir jāsedz 

transporta izmaksas nokļūšanai uz/no pasākuma norises vietu. 

Papildu informācija: Marija Vlasenko, Strukturētā dialoga projekta 

vadītāja marija.vlasenko@ljp.lv, 26069729. 

Konferences programma 

http://ej.uz/SDMadona
https://www.dropbox.com/s/0vrzujpb5r6eelt/SD_nacionala_konference_programma.pdf?dl=0
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INFORMATĪVAJĀ DIENĀ VĒRŠ UZMANĪBU UZ IZMAIŅĀM  

PAŠVALDĪBAS NVO PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMĀ 

16.janvārī biedrība “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” aicināja biedrorganizā-

cijas uz ikmēneša informatīvo dienu.  

Informatīvās dienas darba kārtībā bija iekļauti 

jautājumi par  šobrīd NVO pieejamajiem fi-

nansējuma avotiem. Kā ik gadus, tieši janvārī 

tiek izsludināti jauni projektu konkursi, un 

svarīgi, ka aizņemtības ar pērnā gada pārskatu 

sastādīšanu dēļ, pietiekama uzmanība tiktu 

veltīta arī iniciatīvu īstenošanas iespējām. 

Tieši tāpēc galvenais akcents tika likts uz vis-

tuvāk projektu iesniegšanas noslēguma termi-

ņam esošajiem – AS “Latvijas Valsts meži”/ 

Ziedot.lv un Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

izsludināto projektu konkursiem. Projektus 

tiem var iesniegt attiecīgi līdz 31. janvārim un 

8. februārim.  

Ņemot vērā, ka šogad Jēkabpils pilsētas paš-

valdības NVO projektu konkursam ir apstipri-

nāts jauns Nolikums ar virkni izmaiņu, Jēkab-

pils NVO resursu centra valdes priekšsēdētāja 

Agita Pleiko bija sagatavojusi prezentāciju, 

īpašu uzmanību vēršot uz jaunievedumiem 

konkursa norisē. Tāpat tika analizētas iepriek-

šējos gados pieļautās kļūdas projektu iesnie-

gumos, kā arī apskatīta projekta budžeta sa-

stādīšanas specifika.  

GLOBĀLĀ IZGLĪTĪBA ARĪ JĒKABPILĪ 

Kristīne Liepiņa,  

Izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja  

Šobrīd mūsdienu sabiedrība dzīvo un 

mijiedarbojas pieaugoši globalizētā 

pasaulē, kas strauji attīstās un mainās. 

Palīdzēt cilvēkiem neapjukt un nepa-

zust šajā strauji mainīgajā pasaulē var 

globālā izglītība, kas atver cilvēku prā-

tus un sirdis mūsdienu globalizētās 

pasaules realitātei (Māstrihtas Globālās 

izglītības deklarācija, 2002). Globālā 

izglītība ir aktīvs mācīšanās process, 

kas balstās tādās universālās vērtībās 

kā taisnīgums, sadarbība, tolerance, 

solidaritāte, vienlīdzība un cieņa.  

Globālā izglītība sākas ar izpratnes palielinā-

šanu par pasaules mēroga problēmām - naba-

dzība, migrācija, nevienlīdzība, klimata pār-

maiņas u.c. - ko izraisa nevienmērīga resursu 

sadale, vides degradācija, vardarbīgi konflikti 

vai cilvēktiesību pārkāpumi, tādē-

jādi palīdzot dziļāk izprast sarežģī-

tās cēloņsakarības un to savstarpē-

jās saistības. Globālās izglītības 

mērķis ir veidot iekļaujošu un ilgt-

spējīgi dzīvot spējīgu sabiedrību, 

mainot cilvēku attieksmi un palī-

dzot viņiem apzināties savu lomu, 

un atbildību pasaules norisēs. Globālā izglītī-

ba māca saskatīt, kā cilvēki ar saviem indivi-

duālajiem lēmumiem un attieksmi ietekmē 

planētu, uz kuras dzīvo, un savus līdzcilvēkus. 

Tā veido sapratni par starptautiskās attīstības 

prioritātēm un pasaules ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem, liekot aizdomāties un rosinot disku-

tēt par to, kas notiek pasaulē un kā šie notiku-

mi ietekmē katru no mums, mūsu ģimenes 

locekļus, mūsu pilsētu un valsti. Globālā izglī-

tība aicina domāt par to, kā mēs paši ar savu 

rīcību varam ietekmēt cilvēkus un procesus 

ārpus Latvijas, un, ko varam darīt, lai pasaule 

kļūtu labāka vieta, kur dzīvot. Tā-

dejādi, globālā izglītība motivē un 

palīdz cilvēkiem kļūt par aktīvā-

kiem, atbildīgākiem savas pilsētas, 

valsts un visas globālās pasaules 

pilsoņiem.  

No 2017. gada novembra Izglītības 

iniciatīvu centrs (IIC) ir iesaistījies starptau-

tiskas iniciatīvas „Globālās pilsoniskās izglītī-

bas veicināšana – tilts uz ilgtspējīgu attīstību” 

īstenošanā, kuras galvenais mērķis ir caur 

izglītību mobilizēt globālo pilsonisko sabiedrī-

bu, lai efektīvi veicinātu taisnīgumu un iz-

skaustu nabadzību.   

Projekta īstenošanā iesaistīti 16 partneri no 

dažādām Eiropas valstīm.   

Trīs gadu garumā projekta partneri veidos 

koalīciju, kuras uzdevums būs palielināt Eiro-

pas pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespē-

jas veidot un attīstīt sadarbību  Lasīt tālāk 

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA AICINA NEVALSTISKĀS  

ORGANIZĀCIJAS IESNIEGT PROJEKTUS KONKURSAM 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība no 8. jan-

vāra līdz 8. februārim aicina nevalstis-

kās organizācijas iesniegt projektus 

konkursam – informē Jēkabpils pilsē-

tas pašvaldības Sabiedrisko attiecību 

speciāliste Elīna Serkova. 

Pašvaldība piešķir finansējumu nevalstiskai 

organizācijai, kuras juridiskā adrese ir reģis-

trēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā teri-

torijā vai kuras aktivitāšu īstenošana tiek 

realizēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā 

teritorijā, un ir noslēgusi Sadarbības līgumu 

ar pašvaldību. 

Noteiktas arī vairākas projektu mērķu priori-

tātes nekā bija līdz šim: sociālās atstumtības 

riska mazināšana konkrētām sabiedrības 

grupām; pilsētas vēstures izzināšana, popula-

rizēšana un saglabāšana; vides aizsardzības 

un vides izglītības veicināšana Jēkabpils sa-

biedrībā; pilsoniskās sabiedrības veidošana un 

stiprināšana; sabiedrības veselības un aktīva 

dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizē-

šana; bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīša-

nas dažādošana; neformālās izglītības, tajā 

skaitā mūžizglītības, nodrošināšana; tautas 

mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma 

pētīšana, aizsardzība un popularizēšana. 

Apstiprinātajā nolikumā palielināta summa, 

ko var piešķirt viena projekta realizācijai- 

pašvaldība vienam projektam piešķir finansē-

jumu ne vairāk 1000,00 (viens tūkstotis eiro, 

00 centi).  

Lasīt tālāk 

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATBALSTS NVO 

http://jekabpilsnvo.lv/2018/01/globala-izglitiba-ari-jekabpili/
http://jekabpilsnvo.lv/2018/01/jekabpils-pilsetas-pasvaldiba-aicina-nevalstiskas-organizacijas-iesniegt-projektus-konkursam/
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SADARBOJAS AR “VELKU BIEDRĪBU” 

Arī šogad turpināsies sadarbība ar “Velku 

biedrību” – informē Jēkabpils bērnu un 

jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrības 

“Cerību sala” valdes priekšsēdētāja Aija 

Kvēpiņa. 

“”Pateicoties Velku biedrības” atbalstam, pie 

mums – Jēkabpilī tiek nodrošinātas bērnu un 

jauniešu ar īpašām  vajadzībām vecāku atbalsta 

grupas nodarbības. Tikšanās ar psihologu notiek 

noteiktā ritmā – reizi mēnesī, svētdienās. Dalība 

atbalsta grupā palīdz vecākiem apzināties, ka ir 

cilvēki, kas viens otru saprot un pieņem tādu, 

kāds katrs ir;  izprast savas grūtības; gūt  atziņu, 

ka cilvēks nav vientuļš savās problēmās, kā arī 

dzirdēt un redzēt citu viedokļus  sev tuvai problē-

mai,” stāsta A. Kvēpiņa. 

Izziņai: 

"Velku biedrība" ir nevalstiska organizācija, kas, sākotnēji kā 

interesentu grupa (1991.g.), vēlāk kā Kristīgā bezpeļņas orga-

nizācija “Velki” SIA (1993.g.), no 1998. – 2005.gadam “Velku 

fonds”, bet no 2005.gada kā biedrība, darbojas ar mērķi pie-

dāvāt attīstības iespējas ģimenēm, kurās aug bērni ar sma-

giem garīgās attīstības un citiem funkciju traucējumiem, un 

rūpēties par bērniem, kas dzīvo nabadzībā. 

"Velku biedrība" vēlas veicināt vērtības sajūtas veidošanos šajos bērnos un likt pama-

tus nākotnes iespējām, lai viņi varētu augt par personībām, un kļūtu par ģimenes, 

sabiedrības un valsts atzītu vērtību. 

Velku biedrības mērķa grupa ir bērni un jaunieši, kuriem ir vidēji smagi un smagi 

garīgās attīstības un/vai citi funkciju traucējumi un viņu ģimenes; bērni bāreņi un ļoti 

trūcīgas ģimenes. Informācijas avots. 

AICINA PIETEIKT KANDIDĀTUS  

APBALVOJUMAM “LAIKS ZIEDONIM” 

Līdz 23. februārim Imanta Ziedoņa 

fonds “Viegli” aicina pieteikt kandidā-

tus apbalvojumam “Laiks Ziedonim”. 

Arī šogad apbalvojumu pasniegs piecās 

nominācijās: zinātnē, novadpētniecībā, 

bērniem un jauniešiem, tautsaimniecī-

bā un par dzīvi literatūrā. Laureātus 

atbalsta mecenāti Boriss un Ināra Tete-

revi, nodrošinot katras nominācijas 

laureātam naudas balvu 3 000 eiro ap-

mērā. 

Pieteikt kandidātus var ikviens interesents 

apbalvojuma vietnē www.laiksziedonim.lv/

apbalvojums. Laureātu vārdus paziņos īpašā 

cildināšanas ceremonijā 3. maijā - Imanta 

Ziedoņa 85. dzimšanas dienā. 

Apbalvojumu šogad piešķirs jau piekto reizi. 

Tas iedibināts 2014. gadā, lai iedvesmotu, 

novērtētu un cildinātu jaunradi, kā arī dzej-

niekam I. Ziedonim svarīgās vērtības – izcilī-

bu, degsmi, sūtību, stāju, veiksmi un savpatī-

bu, kas tiek meklētas ikviena pretendenta 

personībās. Tā ir iespēja ikvienam pamanīt un 

izcelt kādu savu novadnieku, darba devēju, 

kolēģi vai aktīvu jaunieti. Līdz šim apbalvoju-

mu saņēmuši 20 laureāti no dažādiem Latvi-

jas novadiem un diasporā dzīvojošie latvieši. 

Apbalvojumu īstenot palīdzēs vizionāri - cilvē-

ki, kuri ir kompetenti nomināciju jomā, pār-

redz un pārzina nozares aktualitātes. 

Apbalvojums zinātnē “Taureņu uzbrukums”. 

Šajā nominācijā apbalvojumu pasniegs zināt-

niekam ar doktora grādu, kurš ir vaduguns - 

viņš zina savu ceļu un nešaubīgi iet uz priekšu, 

izgaismojot ceļu citiem. Lasīt tālāk 

FONDS “LAIKAMETS” IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU 

Fonds “LAIKaMETS”, kura 

dibinātāja ir biedrība “EAPN 

– Latvia” (European Anti – 

Poverty Network, latv.: Latvi-

jas PretNabadzības Tīkls) 

izsludina Projektu konkursu 

nevalstiskajām organizācijām 

divās programmās: 

 4.1.1. nevalstisko organizāciju darbības 

efektivitātes paaugstināšanai un 

 4.1.2. sabiedrības informētī-

bas paaugstināšanai jautājumos 

par nabadzības un      sociālās at-

stumtības novēršanu 

Programmas 4.1.1. vispārējais mēr-

ķis ir paaugstināt Latvijā reģistrēto 

nevalstisko organizāciju (NVO) darbības efek-

tivitāti saistībā ar nabadzības un sociālās at-

stumtības mazināšanu ir nevalstisko organizā-

ciju darbības efektivitātes paaugstināšanai. 

Programmas Nr. 4.1.2. vispārējais mērķis: 

veicināt sabiedrības informētības paaugstinā-

šanos jautājumos par nabadzības un sociālās 

atstumtības novēršanu ar Latvijā reģistrēto 

nevalstisko organizāciju (NVO) atbilstošu 

ieguldījumu. 

Lasīt tālāk 

"ERASMUS+: JAUNATNE DARBĪBĀ" –  

IZSLUDINĀTS PIRMAIS PROJEKTU KONKURSS 

Lai attīstītu un pilnveidotu darbu ar 

jaunatni katrā Latvijas reģionā, Jaunat-

nes starptautisko programmu aģentūra 

(JSPA) aicina pašvaldību un valsts ie-

stādes, nevalstiskā sektora biedrības un 

organizācijas izmantot visas program-

mas ''Erasmus+: Jaunatne darbībā'' 

sniegtās iespējas.  

Jaunatnes starptautisko programmu aģentū-

ras Komunikācijas daļas vecākā referente 

Kintija Bulava informē, ka 2018. gadā 

''Erasmus+'' jaunatnes jomas projektus varēs 

iesniegt trīs reizes: līdz 15. februārim, līdz 26. 

aprīlim un līdz 4. oktobrim. 2018. gadā pieeja-

mais finansējums starptautisku projektu īste-

nošanai ''Erasmus+: Jaunatne darbībā'' pro-

grammā ir 

vairāk nekā 

3 miljonu eiro. 

JSPA informē, ka 2018. gads ir jau piektais 

gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas ko-

pumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam.  

Lasīt tālāk 

http://velki2016.wixsite.com/velki
http://jekabpilsnvo.lv/2018/01/aicina-pieteikt-kandidatus-apbalvojumam-laiks-ziedonim/
http://jekabpilsnvo.lv/2018/01/fonds-laikamets-izsludina-projektu-konkursu-2/
http://jekabpilsnvo.lv/2018/01/erasmus-jaunatne-darbiba-izsludinats-pirmais-projektu-konkurss/
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SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA – SOĻA ATTĀLUMĀ 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekš-

sēdētajas vietniece Ligita Upīte 22. janvārī piedalījās 

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas rīkotajā  

radošajā NEdarbnīcā  "Sociālo uzņēmumu mijiedarbība 

ar pašvaldībām:  piestartējam sadarbības reaktoru II!"  

Kā pastāstīja L. Upīte, šobrīd  ir redzējums kādā veidā sociālās 

uzņēmējdarbība varētu norisināties, par pamatu ņemot Jēkabpils 

NVO resursu centra SR Dienas centra “Kopā būt” aktīvāko ap-

meklētāju prasmes: “Jāmāk atrast cilvēkus, kuri gribētu  vienu 

līdz divas stundas dienā strādāt, saņemot gan gandarījumu, gan 

papildinājumu saviem finanšu līdzekļiem, un tāds resurss mums 

ir. Faktiski esam soļa attālumā no tā, lai doma par uzņēmējdarbī-

bu kļūtu par realitāti”. 

Plašāku informāciju par radošajā NEdarbnīcā skatītajiem  un 

citiem ar sociālo uzņēmējdarbību saistītajiem jautājumiem skatīt: 

 Kā veidot veiksmīgu sadarbību ar pašvaldībām? Skatīt. 

 Kas pašvaldību pārstāvjiem un darbiniekiem būtu jāzina par 

sociālo  uzņēmējdarbību? Skatīt. 

 Atbildam uz 10 biežāk uzdotajiem jautājumiem par sociālā uzņē-

muma likumu šeit.  

IESKATIES EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU DARBISTABĀ –  

PIESAKIES ĒNU DIENAI! 

Vai zini, kā darba diena paiet vietā, kur 

Eiropas Savienības fondu finansējums 

satiek cilvēkus, kuri to iegulda atjauno-

tos ceļos, muzejos, slimnīcās, rūpnīcās 

un jaunatklājumos, padarot Latviju par 

sakārtotāku un attīstītāku vietu mums 

visiem? Šogad “Ēnu dienā” Centrālā fi-

nanšu un līgumu aģentūra (CFLA) piedā-

vās vairākas iespējas to noskaidrot. 

Aicinām skolēnus pieteikties kādai no četrām 

“Ēnu dienas” vakancēm, sniedzot iespēju iepa-

zīties gan ar darbu, atlasot projektus, kam pie-

šķirt ES fondu finansējumu (Infrastruktūras 

projektu atlases nodaļas vecākā eksperta va-

kance), gan uzraugot projektu ieviešanu 

(Inovāciju nodaļas projektu vadītāja vakance). 

Tāpat par savu darbu labprāt pastāstīs Zinātnes 

attīstības un pētniecības projektu nodaļas vadī-

tāja un Latgales reģiona nodaļas vadītāja Rē-

zeknē. 

Pieteikties CFLA vakancēm iespējams “Ēnu 

dienas” mājaslapā līdz 11. februārim (vai līdz 

brīdim, kamēr vakances pieejamas). Vairāk 

informācijas par Ēnu dienas norisi un pieteik-

šanās kārtību informācija pieejama 

www.enudiena.lv.  

CFLA jau vairākkārt ir piedalījusies “Ēnu die-

nā”, kas ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior 

Achievement karjeras izglītības programma 1.–

12.klašu skolēniem. Tās mērķis ir iepazīstināt 

skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasī-

bām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesi-

ju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Lat-

vijā Ēnu dienu organizē jauniešu karjeras izglī-

tības veidotājs Junior Achievement – Young 

Enterprise Latvija (JA–YE Latvija). 

IESKATIES – IESPĒJA PIEDALĪTIES  

EIROPAS PRETNABADZĪBAS TĪKLA  

RĪKOTAJĀS APMĀCĪBĀS ŠVEICĒ 

EAPN (The European 

Anti – Poverty Ne-

twork – Eiropas pret-

nabadzības tīkls) aici-

na pieteikties 10-20 

dienu VASARAS AKA-

DĒMIJAI 2018. gadā 

laikā no  16.-25. jūli-

jam (IX Vasaras AKA-

DĒMIJA) un no 25. 

jūlija -03. augustam 

(X Vasaras AKADĒMIJA), kas nori-

sināsies Šveicē. 

Dalībnieki var izvēlēties piedalīties vienā 

vai abās vasaras akadē-

mijās, vai var pieteikties 

3 mēnešu  pētījumu 

programmā pēc dalības 

apmācībā. 

Pieteikšanās un maksā-

jumu termiņi attiecīgi: 

2018. gada 15. aprīlis un 

2018. gada 1. jūnijs. 

Vairāk informācijas par 

dalības maksu, izmitināšanu, ekspertiem, 

tēmām un cita būtiska informācija atro-

dama šeit. 

SMELIES IEDVESMU  

SOCIĀLAJAI  

UZŅĒMĒJDARBĪBAI! 

Latvijas Sociālās uzņē-

mējdarbības asociācija  

2017. gadā ir sagatavo-

jusi izdevumu ar 19 

reāliem veiksmes stās-

tiem par sociālajiem 

uzņēmējiem no Latvi-

jas, kas parāda un pie-

rāda, ka sociālā uzņē-

mējdarbība Latvijā ir 

iespējama! Izdevums 

izdots trijās valodās ar Britu Padomes Latvijā 

atbalstu. 

Izdevumu skatīt šeit.  

https://www.socialauznemejdarbiba.lv/raksti/2017/11/7/k-veidot-veiksmgu-sadarbbu-ar-pavaldbm-video-no-seminra
https://www.socialauznemejdarbiba.lv/raksti/2017/11/3/kas-pavaldbu-prstvjiem-un-darbiniekiem-btu-jzina-par-socilo-uzmjdarbbu
https://www.socialauznemejdarbiba.lv/raksti/2017/11/13/socil-uzmuma-likums-10-biek-uzdotie-jautjumi
http://www.enudiena.lv
http://www.ipdinstitute.ch/IX-X-Summer-Academy-2018-3-Month-CAS-Research-Program/
https://www.socialauznemejdarbiba.lv/raksti/2017/11/10/socil-uzmjdarbba-latvij-19-veiksmes-ststi
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DISKUTĒ PAR DONORU PIEKRIŠANU ORGĀNU ZIEDOŠANAI 

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes 

priekšsēdētāja Alla Beļinska 9. janvārī pieda-

lījās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas 

Sabiedrības veselības apakškomitejas sēdē, 

uz kuru bija aicināti Veselības ministrijas, 

Tieslietu ministrijas, Pilsonības un migrāci-

jas lietu pārvaldes (PMLP), Tiesībsarga biro-

ja un Latvijas Transplantācijas centra pār-

stāvji, lai diskutētu par donoru piekrišanu 

orgānu ziedošanai. 

Kā pastāstīja A. Beļinska, šobrīd ir iecere izdarīt 

grozījumus no 1993. gadā spēkā esošajā Likumā “Par 

miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu 

un orgānu izmantošanu medicīnā” un būtiskākais 

pēc visu sēdes dalībnieku uzskatiem, kas būtu jādara  

– jāinformē sabiedrība, lai cilvēki zinātu un saprastu, 

kā un kāpēc jau dzīves laikā būtu jāpauž sava griba – 

ziedot savus orgānus transplantācijai vai medicīnas 

studiju attīstībai. Tiesībsarga biroja laikā no 2017. 

gada 17.oktobra līdz 30.novembrim veiktā sabiedrī-

bas aptauja par miruša cilvēka ķermeņa, orgānu un 

audu izmantošanu medicīnā (kopumā aptaujā pieda-

lījās 2623 respondenti no visas Latvijas), lai noskaid-

rotu Latvijas pilngadīgo valstspiederīgo informētību 

un zināšanas par cilvēka ķermeņa, audu un orgānu 

ziedošanu medicīnas vajadzībām, liecina, ka lielākā 

daļa jeb 61,1% respondentu uzskata, ka pašlaik Latvi-

jā ārstniecības personas nedrīkst izņemt personas 

audus vai orgānus pēc nāves, ja Iedzīvotāju reģistrā 

nav ziņas par personas izvēli.  

Savukārt no 1993. gadā spēkā esošais Likums “Par 

miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu 

un orgānu izmantošanu medicīnā” nosaka, ka 

“miruša cilvēka audu un orgānu izņemšanu trans-

plantācijai donora nāves gadījumā drīkst izdarīt, ja 

Iedzīvotāju reģistrā nav ziņu par mirušā cilvēka 

aizliegumu izmantot audus un orgānus pēc nāves un 

ja šā cilvēka tuvākie piederīgie līdz audu un orgānu 

izņemšanas operācijas sākumam nav rakstveidā 

informējuši ārstniecības iestādi par mirušā cilvēka 

dzīves laikā izteikto aizliegumu izmantot viņa audus 

un orgānus pēc nāves” (11. pants). Taču likumā nav 

atrunāts ārstu pienākums sazināties ar tuviniekiem 

un prasīt viedokli.   

Jāpiebilst, ka šobrīd datu bāzi ar datiem par orgānu 

donoriem uztur Tieslietu ministrijas Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvalde, kurā var iesniegt doku-

mentu ar aizliegumu vai atļauju ziedot orgānus 

transplantācijai. Pārvaldes elektroniskajā mājas lapā 

http://www.pmlp.gov.lv ir pieejams E-pakalpojums 

"Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot 

personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves".  

Alla Beļinska pauda cerību, ka Tieslietu ministrijas 

izveidotā darba grupa, kura izstrādās piedāvājumu 

grozījumiem gan iepriekš tekstā minētajā Likumā, 

gan Krimināllikumā, apkopos visu pušu – donoru, to 

tuvinieku, recipientu (orgānu saņēmēji), mediķu, kā 

arī juristu ieteikumus pozitīvākajam risinājumam. 

PREZENTĒ PROJEKTA REZULTĀTUS  

UN GATAVOJAS 10 GADU JUBILEJAI 

Kā ziņots iepriekš, starp 87 A/S „Latvijas 

valsts meži” (LVM) finansētajā un fonda 

“Ziedot.lv” administrētajā 2017. gada Sociā-

lās palīdzības programmā atbalstītajiem  

projektiem bija arī “Jēkabpils bērnu un jaun-

iešu ar īpašām vajadzībām biedrības “Cerību 

sala” iniciatīva.  To īstenojot ir iegādāta šuj-

mašīna, darbam ar to apmācīti biedrības 

dalībnieki un iegūtās prasmes izmantotas 

dažādu rokdarbu pagatavošanai. Decembra 

beigās notika projekta ietvaros izgatavoto 

suvenīru, aksesuāru un interjera priekšmetu 

prezentācijas pasākums un izstāde tirdzniecī-

bas centrā (TC) “Aura”. 

Biedrības “Cerību sala” valdes priekšsēdētāja  Aija 

Kvēpiņa uzsver, ka ikviena aktivitāte, kurā iesaistās 

īpašie bērni un jaunieši, viņiem trenē gan domāšanu, 

gan attīsta kustību spējas: “Izmantojot  projektā 

iegādāto šujmašīnu, gatavojam kostīmus Masku 

ballei. Tā kā 2018. pēc Austrumu horo-

skopa ir suņa gads – top Dalmācieša 

tērps, būs arī Pepija Garzeķe. Mums 

jebkura darbiņa izgatavošana – vai tā ir 

pērļu  rota, vai Masku tērpa detaļa, 

prasa daudz vairāk laika un pacietības, 

nekā cilvēkam bez kustību un cita veida 

veselības traucējumiem. Bet ir milzīgs 

prieks, ka ar katru, pat visvienkāršākā 

sava rokdarba elementa tapšanu, mūsu 

bērni kļūst protošāki, zinošāki, bet viņu darinājumi 

ar redzamākiem rezultātiem”. To, ka “Cerību salas” 

dalībnieku darbi patīk jēkabpiliešiem, apstiprinājies 

arī prezentācijas pasākumā TC “Aura” – no kādreizē-

jo naudas vienību mazāko nominālu – kapeiku un 

santīmu monētām darinātie “Naudas koki” bijuši 

pārdotāko priekšmetu TOPa augšgalā. Kopumā tos 

iegādājušies 18 pircēji. Tāpēc biedrība “Cerību sala” 

vēršas pie Jēkabpils iedzīvotājiem ar lūgumu – ja 

kādam mājās aizķērušās un netiek kā kolekcija sagla-

bātas nederīgās sīkmonētas – ziedot tās bērnu un 

jauniešu ar īpašām vajadzībām pašpārliecības par 

pašu  spējām vairošanai. 

Jāpiebilst, ka 2019. gadā “Cerību sala” svinēs pastā-

vēšanas 10 gadu jubileju, un jau tagad domā, kā to 

svinēs.  

ARĪ 2018. GADĀ STRĀDĀS PIE PŪČU TAKAS PILNVEIDOŠANAS 
Kā ziņots Krustpils novada biedrība 

“Ungurmuiža” , noslēdzot 2017. gadu, ar 

gandarījumu atskatās uz tajā paveikto. 

Stāsta biedrības “ Ungurmuiža” valdes 

priekšsēdētāja Aija Prokofjeva: “Turpi-

not 2016. gadā uzsāktās Pūču takas izvei-

di,  pērn izveidojām Pūču māju -  guļbūvi, 

daudzgadīgo puķu dobi, izgatavojām 

latvju zīmes, izveidojām sajūtu taku, 

iestādījām kokus un krūmus, kā arī rīko-

jām apkārtnes sakopšanas talkas. Aktivitātes 

īstenotas Krustpils novada projektu konkur-

sā atbalstītās iniciatīvas -,,Pūču mājas izveide 

Pūču takā'' ietvaros. Projekta realizācijai tika 

piešķirti  700 Eiro.” 

Arī 2018. gadam ir ieceres kā padarīt Pūču taku vēl 

pievilcīgāku lauku tūrisma cienītājiem. “Biedrības 

mērķis ir pilnveidot Pūču taku, attīstīt Krustpils 

novada Medņu ciematu kā pievilcīgu tūrisma, atpū-

tas un sporta aktivitāšu objektu. Šī mērķa sasniegša-

nai biedrība rosinās pašvaldībai sadarbībā ar biedrī-

bu organizēt vismaz vienu pasākumu, kas pulcēs 

iedzīvotājus ne tikai no Krustpils,  bet arī no 

kaimiņu novadiem”, papildina A. Prokofjeva. 

Biedrības “Ungurmuiža” vadītāja izsaka pateicī-

bu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan biedrības 

biedriem, no kuru dārziem tika saziedoti daudz-

gadīgo puķu stādi puķu dobes izveidei. 

“Pateicamies arī tiem iedzīvotājiem, kuri palīdzē-

ja īstenot šo projektu. Īpašs paldies Ilzei Bērziņai 

un z/s Delles, SIA ,,Malne'', Variešu pagasta 

pārvaldniekam Aivaram Jaksonam, Nodarbinātī-

bas valsts aģentūrai par iespēju iesaistīt jaunie-

šus ,,Jauniešu garantiju programmā'', kā arī Krust-

pils novada domei,” piebilst “Ungurmuižas” valdes 

priekšsēdētāja. 

Foto no biedrības “Ungurmuiža” arhīva 
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JAUNIEŠI  PIEDALĀS BARIKĀŽU LAIKA ATCERES NOTIKUMOS 
Šogad, tradicionālajā 1991. gada Bari-

kāžu atceres dienas pasākumā Zaķusa-

lā, kā ik gadus, piedalījās arī Jēkabpils 

nevalstisko organizāciju pārstāvji. 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

valdes loceklis, biedrības “Daugavas Pārupie-

ši” vadītājs, kā arī Jēkabpils pilsētas, Krustpils 

un Salas novadu jaunsargu vienību vadītājs 

Normunds Pastars pastāstīja, ka atceres pasā-

kumā Zaķusalā, kur 1991. gadā TV centra 

apsardzes postenī uz barikādēm atradās cilvē-

ki un savestā smagā tehnika no toreizējā Jē-

kabpils rajona, piedalījušies 42 viņa vadīto 

vienību  un 20 jaunsargi no Viesītes. Citus 

gadus Zaķusalā bijis vairāk jaunsargu. Bet 

šogad paralēli noticis Ziemassvētku kauju 

dalībnieku  piemiņas pasākums Ložmetējkal-

nā, kur arī iesaistīti jaunsargi. 

Iespēju piedalīties barikāžu atceres pasākumā 

Rīgā izmantoja arī Jēkabpils 

NVO resursu strādājošais brīv-

prātīgais Normunds Vīksne. 

Tikšanos pie atceres ugunskura 

viņš raksturo kā atgādinājumu 

par dokumentālajā filmā par 

barikādēm redzēto. “Pirmo 

reizi par barikādēm uzzināju, kad latviešu 

valodas stundā skatījāmies dokumentālo fil-

mu par notikumiem 1991. gada janvārī. Sprie-

žot pēc filmā redzētā, atmosfēra toreiz un 

tagad – mums noteikti nebija tās sajūtas, kas 

bija cilvēkiem uz barikādēm – apkārt smagā 

tehnika un neziņa par to, kā būs, ja brauks 

tanki. Atceres pasākumā piedalos pirmo reizi 

un tā ir kā vēstures zināšanu atjaunošana – 

cilvēki pie ugunskura dalījās atmiņās un atgā-

dināja, ka šodiena ir izcīnīta, ka piedzīvoto 

nedrīkst aizmirst,” saka Normunds. “Jau 

agrāk gribēju aizbraukt uz 

kādu no barikāžu atceres 

pasākumiem. Lieliski, ka šo-

gad tas izdevās – varēju ne 

tikai pats, bet pat ar māsu 

aizbraukt,” piebilst jaunietis. 

Jāpiebilst, ka atceres pasākumā piedalījās 

Nacionālo bruņoto spēku komandieris Rai-

monds Graube, kurš izteica gandarījumu par 

to, ka no Jēkabpils atbraukušo vidū ir  ne tikai 

barikāžu laiku piedzīvojušie: “Paldies jēkabpi-

liešiem! Kā komandieris esmu gandarīts, ka 

Jūs vedat jaunos cilvēkus”, savā uzrunā teica 

R. Graube. 

Paldies Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par 

finansiālo un personīgi Jānim Lācim  par 

organizatorisko nodrošinājumu braucienam 

uz barikāžu atceres pasākumu Zaķusalā, Rīgā!  

Foto: jekabpils.lv 

SUŅA GADS IESĀCIES AR MĪLESTĪBAS UN PALĪDZĪBAS  

SNIEGŠANU DZĪVNIEKIEM 

Ligita Upīte,  

Jēkabpils NVO resursu centra  

brīvprātīgo koordinatore 

Uzreiz pēc Jaunā gada sagaidīšanas 

biedrība “Par ķepām” saņēma Jēkab-

pils 3.vidusskolas skolēnu ziedojumu 

akcijā savākto dzīvnieku barību un 

segas. Ziedojumus Jēkabpilī, Rīgas ielā 

91, pie  kaķu mājiņas biedrībai nodeva 

skolas brīvprātīgo grupa. 

Visu pirmssvētku laiku Jēkabpils 3.vidusskolā 

notika akcija ”Ziedojam kaķiem”. Akciju orga-

nizēja aktīvā jauniete, brīvprātīgā Solvita Ru-

biķe. Solvita atzīmē, ka tieši 3.a, 7.b, 12.a, 4.b, 

4.a, 1.b, 2.b, 7.a, 6.a, 11.a, 11.b klašu skolēni 

bija sanesuši kaķiem nepieciešamo. 

Biedrība ”Par ķepām” pateicas skolēniem – 

ziedotājiem no Jēkabpils 3.vidusskolas! 

Biedrības vadītāja Laima Bebre PALDIES 

saka arī citiem aktīviem atbalstītājiem: Biedrī-

bai “TDK ”Pastalnieki””, SIA ”Jēkabpils pakal-

pojumi” pārstāvei Ingūnai Avotiņai un dzīv-

nieku patversmes pārstāvjiem; Jēkabpils pen-

sionāriem. 

Vislielākais PALDIES arī Marģeram Jaun-

dzemam, Nikolajam Anuškevičam, Maritai 

Goilo, kas palīdzēja trīs kaķu mājiņu iegādē! 

Rīgas ielā foto iesmaidīja: Solvita Rubiķe, 

Maija Šaršūne, Anna Līva Knodze, Ieva Lap-

sa, Samanta Tarasova. 

VĒŽA PACIENTIEM BŪS PIEEJAMA VALSTS APMAKSĀTA  

SIHOSOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 

„Dzīvības koks” informē, ka no 

2018.gada psihosociālā rehabilitācija 

onkoloģiskajiem pacientiem un viņu 

tuviniekiem tiks nodrošināta kā valsts 

apmaksāts pakalpojums. Kā paredz MK 

noteikumi Nr.780 „Noteikumi par psi-

hosociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

personām ar onkoloģisku slimību un to 

ģimenes locekļiem”, pakalpojums būs 

sešu dienu kurss ar izmitināšanu. Šī 

pakalpojuma nodrošināšana deleģēta 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai 

„Dzīvības koks”. 

Kā norāda biedrības valdes priekšsēdētāja 

Gunita Berķe „Esam vairākus gadus strādājuši 

pie šī nozīmīgā atbalsta nodrošināšanas vēža 

pacientiem un esam gandarīti, ka ar valsts 

atbalstu būs pieejama palīdzība onkoloģiska-

jiem pacientiem pēc aktīvā ārstēšanas posma.” 

2018.gadā paredzētas 30 kursu programmas, 

kurās katrā varēs piedalīties 24 cilvēki. Pro-

grammas tiks veidotas tematiskas, atbilstoši 

onkoloģiskās slimības specifikai. Šobrīd nori-

sinās aktīvs organizatoriskais darbs, lai jau 

martā būtu pieejamas pirmās programmas. 

Informācija par pieteikšanos un konkrētiem 

programmu laikiem drīzumā būs atrodama 

biedrības mājas lapā. Psihosociālās rehabilitā-

cijas programmu mērķis ir nodrošināt infor-

māciju par slimību un iespējām turpināt piln-

vērtīgu dzīvi, palīdzēt novērst emocionālo 

spriedzi un panākt 

savstarpēju psihoemoci-

onālu atbalstu, lai veici-

nātu personas reintegrā-

ciju sabiedrībā. Pro-

gramma ir pieejama cilvēkiem, kuriem diag-

nosticēts vēzis, kuru ārstēšanas kurss ir bei-

dzies un ir invaliditāte vai prognozējama inva-

liditāte. 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “ Dzī-

vības koks” psihosociālās rehabilitācijas pro-

grammas onkoloģiskajiem pacientiem ievieš 

kopš 2009. gada. Līdz šim īstenotas jau 42 

psihosociālās rehabilitācijas programmas 

cilvēkiem, kurus skāris vēzis. 
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Jēkabpils baltkrievu biedrības 

"Spatkanne" ansamblis "Zaviruha”, 

2018. gada 13. janvārī NVO namā (Rīgā, 

Ieriķu ielā 43A) piedalījās sarīkojumā 

“Maskošanās tradīcijas dažādās tau-

tās”, ko organizēja Vangažu Ukraiņu 

biedrība "Jatraņ". 

Sarīkojumu atklāja mājinieki - Vangažu Uk-

raiņu biedrība "Jatraņ" rādīja muzikālu iestu-

dējumu “Verteps”, veltītu Kristus dzimšanai 

un Ziemassvētkiem. Par latviskajām maskoša-

nās tradīcijām informēja Sprīdīša skolas vadī-

tāja Margita Liepiņa. Ieskatu Vācijas karnevā-

lu laikā sniedza Rīgas vācu kultūras biedrības 

ansamblis “Morgenrot”, Ventspils vācu kultū-

ras biedrības “Wandau” un Dobeles vācu kul-

tūras biedrības ansamblis  “Die Lustigen”. 

Savukārt noslēdza sarīkojumu jēkabpilieši – 

biedrības “Spatkanne” ansamblis “Zaviruha” 

rādīja kā senāk Baltkrievijā norisinājās Ka-

ļadās iešana. Izrādās, ka latviešu budēļos 

iešanai ir daudz līdzību ar baltkrievu Kaļadām 

– maskās tērpās ar nolūku, gan, lai piesaistītu 

labklājību, gan, lai atvairītu nelabvēlīgus laika 

u.c. apstākļus. “Spatkanne” vadītāja Valentīna  

Doroščonoka pastāstīja, ka pasākums 

“Maskošanās tradīcijas dažādās tautās” devis 

tikai un vienīgi pozitīvas emocijas: “Gan mūs 

uzņēma ļoti labi, gan pašiem bija interesanti. 

Patika Sprīdīša skolas  vadītājas stāstījums 

par latviskajām maskošanās tradīcijām, kas 

ilgst no Mārtiņiem līdz pat Meteņiem”. 

Jāpiebilst, 20. janvārī pulksten 15.00 Jēkab-

pils NVO resursu centra telpu Jaunā ielā 39i 

sarīkojumu zālē  Jēkabpils baltkrievu biedrī-

bas “Spatkanne” ansamblis “Zaviruha” rādīs 

tieši to pašu uzvedumu, ka varēja redzēt Rīgā. 

NVO NAMĀ, RĪGĀ JĒKABPILIEŠI IZSPĒLĒJA   

BALTKRIEVU ZIEMASSVĒTKU TRADĪCIJU –  

KAĻADĀS IEŠANU 

Diana Rodionova, 

Jēkabpils krievu biedrības „Rodņik” valdes locekle 

Noslēdz projektu “Jēkabpils vēsture 

pilsētas reliģisko konfesiju daudzveidī-

gumā. Dialogs par savstarpējo sapratni 

un toleranci starp dažādu ticību cilvē-

kiem”. 

Katru gadu Jēkabpils krievu biedrība 

„Rodņik” piedalās Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bas izsludinātajā NVO projektu konkursā. Un 

nav nejaušība, ka izvēlējāmies tēmu: 

„Jēkabpils vēsture pilsētas reliģisko konfesiju 

daudzveidīgumā. Dialogs par savstarpējo 

sapratni un toleranci starp dažādu ticību cil-

vēkiem”, jo esam pārliecināti, ka pilsētas, kurā 

tu dzīvo, vēsture interesē gan pieaugušos, gan 

bērnus. Jēkabpils līdz mūsu dienām ir sagla-

bājusi savu īpašo seju, kurā atspoguļojas dažā-

das reliģijas un kultūras. Pilsētā darbojas 

luterāņu, katoļu, vecticībnieku, baptistu, pa-

reizticīgo draudzes, kurām ir savi dievnami. 

Tādēļ mūsu 2017. gada projekts tika veltīts 

šīm dažādām reliģiskām konfesijām, dievna-

miem, pilsētas vēsturei. Jāatzīmē, ka visas 

organizācijas un cilvēki, pie kuriem mēs vēr-

sāmies pēc palīdzības vai ar piedāvājumu 

sadarboties, bija ļoti pretimnākoši un atsaucī-

gi. Projekta ietvaros tika realizēti daudzi pasā-

kumi. Pēc mūsu domām par  visinteresantāka-

jiem pastāsim. 

Viens no pirmajiem pasākumiem bija Jēkab-

pils 2.vidusskolas audzēkņu tikšanās ar vecti-

cībnieku vēsturnieci Zinoviju Zimovu un vec-

ticībnieku biedrības „Belovodje” valdes 

priekšsēdētāju Valēriju Plotņikovu. Seno, 

tāpēc arī tik ļoti vērtīgo, fotogrāfiju par vecti-

cībnieku dzīvi Jēkabpilī demonstrēšana un 

stāsts par Z.Zimovas grāmatu „Vecticībnieki. 

Cilvēki. Gadi....”, kuras tik ilgi gaidītā prezen-

tācija notika 2016.gada 29.janvārī, piesaistīja 

patiesu iedzīvotāju interesi. Tā arī radās  pa-

matojums sarunai ar skolas jaunatni.  

Pilsētas iedzīvotāji lepojas ar mecenātiem – 

vecticībniekiem un atceras tos. Viņi vienmēr 

paliks tautas atmiņā ar ieguldījumu pilsētas 

attīstībā. Jēkabpils pilsētas kapos atdusas 

cienījami cilvēki, t.sk. Kitovu ģimenes dinasti-

jai piederīgie. 1862. gadā tika uzcelta Svētās 

Dievmātes Patvēruma baznīca. Tās galvenais 

dibinātājs bija Jegors Kitovs (1828. – 1916.), 

kurš dievnama celtniecībai ziedoja pēc to laiku 

apmēriem milzīgu naudas summu. Mēs ap-

meklējām Kitovu ģimenes kapu vietu.  

Lasīt tālāk. 

Pie pareizticīgo mecenāta Jegora Kitova 

kapa (1828. – 1916.) 

JĒKABPILS KRIEVU BIEDRĪBA „RODŅIK” PATEICAS  

PROJEKTA ATBALSTĪTĀJIEM 

http://jekabpilsnvo.lv/2018/01/jekabpils-krievu-biedriba-rodnik-pateicas-projekta-atbalstitajiem/
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PASĀKUMĀ "DARBĪBU ĪSTENOŠANA SASKAŅĀ  

AR SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJU" IZSLUDINĀTA  

PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANA 

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” iz-

sludina atklāta konkursa projektu ie-

sniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.ga-

dam pasākuma "Darbību īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju" ietvaros apstipri-

nātās sabiedrības virzītās vietējās attīs-

tības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegšanas termiņš: no 2018.gada 

5. marta līdz 2018.gada 5. aprīlim. 

Kopumā projektiem atvēlēti 343 183.40 EUR, 

kuri sadalīti astoņām rīcībām – “Darbs un 

pārticība”, „Sakārtota un droša dzīves vide”, 

„Veselīga dzīves vide”, „Draudzīga un atbal-

stoša dzīves vide”, „Spilgta un apgarota dzīves 

vide”, un “Radošās rezidences”. 

Kontaktinformācija: Skaidrīte Medvecka,  tālr. 

26590352,  e-pasts: 

sk_medvecka @i n -

box.lv; Ieva Jātniece, 

tālr. 29548967, e-

pasts ieva.jatniece@gmail.com. 

Rīcību apraksti, kā arī sīkāka informācija par 

prasībām iesniedzamajiem projektiem meklē-

jama mājas lapā: www.partneribaselija.lv 

BIEDRĪBA “LAUKU PARTNERĪBA SĒLIJA” IZSLUDINA 

GADSKĀRTĒJO JAUNRADES KONKURSU „VEDĒJS 2018” 

Ar mērķi radīt iespēju plašākai sabiedrībai uzzināt par 

ļaudīm, kam izdodas pielikt savu saprašanu un māku 

darbīgas lauku vides radīšanā un uzturēšanā savā pa-

gastā lauku partnerības “Sēlija” teritorijā, lauku partne-

rība “Sēlija” izsludina gadskārtējo jaunrades konkursu 

„Vedējs 2018” 

Šogad konkurss norit 13.reizi. Pagājušajā gadā tika iesniegti 11 

apraksti, kuru varoņi ir dažādu lauku dzīves jomu pārstāvji – 

biedrību pārstāvji, darbīgas ģimenes, dzīvespriecīgi seniori, no-

vadpētniecības kolekciju veidotāji, jaunie zemnieki, pašvaldību 

un kultūras darbinieki. Konkursa noslēguma pasākums tradicio-

nāli notiek iepriekšējā gada laureāta pagastā vai pilsētā. Šogad tas 

ir Kūku pagasts Krustpils novadā, kur dzīvo darbīgi jaukā ģimene 

- Mārīte un Gaitis Poļi- Vedēji 2017.  

Aprakstus par konkursam pieteiktajiem cilvēkiem var iesūtīt līdz 

2018.gada 30.aprīlim, sūtot Skaidrītei Medveckai - Skolas 7-24, 

Aknīste, LV-5208; e-pasta adrese: sk_medvecka@inbox.lv. 

Sīkāka informācija, zvanot, tālr.: 26590352. Konkursa nolikumu 

skatīt šeit. 

Foto no http://www.partneribaselija.lv: ”Vedējs 2017” noslēguma  

pasākumā 

JAUNAJĀ EEZ/NORVĒĢIJAS FINANŠU INSTRUMENTU  

PERIODĀ LATVIJAI PIEEJAMS FINANSĒJUMS  

102,1 MILJONA EIRO APMĒRĀ 

5. decembrī, Ministru kabinetā izskatīts 

Finanšu ministrijas sagatavotais notei-

kumu projekts par Eiropas Ekonomikas 

zonas instrumenta ieviešanu 2014.–

2021. gadā. Atbilstoši saprašanās me-

morandiem EEZ un Norvēģijas finanšu 

instrumenta ietvaros kopumā būs piee-

jams finansējums 102,1 miljona eiro 

apmērā, kas, rēķinot par abiem instru-

mentiem kopā, ir par 29,15 miljoniem 

eiro jeb 40 procentiem vairāk nekā ie-

priekšējā periodā. Oficiālā memorandu 

parakstīšana norisināsies 14. decembrī. 

Investīciju plānošanā tika ņemta vērā līdzši-

nējā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 

īstenošanas pieredze, vispārējās investīciju 

vajadzības Latvijā atbilstoši nozaru attīstības 

stratēģijām un nacionālajiem plānošanas 

dokumentiem, kā arī plānoto investīciju 

skaidri sasniedzamie rezultāti, to potenciālā 

ietekme uz nozari (investīciju koncentrēšana) 

un papildinātība, īstenoto ieguldījumu dzīvot-

spēja pēc investīciju pabeigšanas un ietekme 

un valsts un pašvaldību budžetiem. 

Ievērojot iepriekš minēto, Latvijas priekšli-

kums par programmām, kuras piedāvās atbal-

stīt jaunajā finanšu instrumentu periodā, ir 

iekšlietu sistēmas kapacitātes stiprināšana, 

izglītība, zinātne un pētniecība, Latvijas reģio-

nu attīstība un nabadzības mazināšana, vides 

un klimata pārmaiņu pārvaldība, uzņēmējdar-

bība un sadarbība kultūras jomā, kā arī labo-

šanas dienestu kapacitātes stiprināšana. Jau-

nā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 

periodā finansējums būs pieejams arī NVO 

atbalstam, kā arī divpusējās sadarbības stipri-

nāšanai un pienācīga darba veicināšanai. 

mailto:sk_medvecka@inbox.lv
mailto:sk_medvecka@inbox.lv
mailto:ieva.jatniece@gmail.com
http://www.partneribaselija.lv
http://www.partneribaselija.lv/index.php/2018/01/1/vedejs-2018-konkursa-nolikums/
http://www.partneribaselija.lv
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LATVIJAS PILSONISKAJAI ALIANSEI JAUNS DIREKTORS 

12.01.2018. biedrības “Latvi-

jas Pilsoniskā alianse” pa-

dome lēma par jauna biedrī-

bas direktora iecelšanu un 

informē, ka turpmāk organi-

zāciju vadīs līdzšinējā direk-

tora pienākumu izpildītāja 

Kristīne Zonberga.  

Kopš biedrības dibināšanas organizāciju vadī-

ja Rasma Pīpiķe, kura pēc pašas vēlēšanās 

nolēma neturpināt pildīt direktora amata 

pienākumus, bet turpmāk Latvijas Pilsoniska-

jā aliansē darboties eksperta statu-

sā. Rasma Pīpiķe šos gadus direk-

tora amatā vērtē kā neatsveramu 

iespēju, iedvesmas un nepārtraukti 

izaicinošu jautājumu risināšanas 

laiku, kuros radīti un attīstīti pilso-

niskajai sabiedrībai nozīmīgi ins-

trumenti finanšu ilgtspējai un sa-

biedrības līdzdalībai.  

Kristīne Zonberga Latvijas Pilsoniskajā alian-

sē darbojas kopš 2013.gada, pildot asistenta 

juridiskajos jautājumos un politikas koordina-

tora amata pienākumus un no 2016.gada jūlija 

pildīja direktora pienākumu izpildītāja amata 

pienākumus. Kristīnei Zonbergai ir 7 gadu 

pieredze pētījumu jomā un vairāk kā 4 gadu 

pieredze nevalstiskajā sektorā, ir ieguvusi 

sociālo zinātņu bakalaura grādu politikas 

zinātnē un profesionālo maģistra grādu valsts 

pārvaldē.  

Latvijas Pilsoniskās alianses padomes priekš-

sēdētāja pienākumus turpinās pildīt līdzšinē-

jais priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš, Zemgales 

NVO centra vadītājs. 

MAXIMA ATTEIKSIES NO SPROSTOS DĒTĀM OLĀM 

Biedrība “Dzīvnieku brīvība” informē, ka pēc 

konstruktīva dialoga ar vairākām citām “Open 

Wing Alliance” dalīborganizācijām “Maxima” 

nupat visā Baltijā ieviesusi progresīvu dzīvnie-

ku labturības politiku, paziņojot par atteikša-

nos no sprostos dētām olām līdz 2025. gadam. 

Savu sociāli atbildīgo lēmumu uzņēmums 

pamato ar patērētāju pieaugošo interesi par 

produktu kvalitāti un dzīvnieku labturības 

jautājumiem. 

 AS “Latvijas valsts meži” sociālās jomas projektu konkurss  Lasīt šeit 

 Pieteikšanās nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta  

sadarbības Memoranda parakstīšanai Lasīt šeit 

 Labdarības koncertā vāca ziedojumus vēža slimnieku  

ārstēšanai Lasīt šeit  

 Informatīvs pasākums par mūziķu autortiesībām straumēšanas laik-

metā Lasīt šeit  

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRS 

"DIALOGA MĀKSLA"  

PIEDĀVĀ  

Tālākizglītības centrs "Dialoga 

māksla" 14. februārī Rīgā piedāvā 

lekciju un praktiskas nodarbības 

par tēmu “Klausīšanās un dzirdēša-

nas dimensija saskarsmē”. Norises 

laiks no pl. 18.00 – 20.30. Nodarbī-

bu apmeklējuma cena 12 EUR.  

Tēmas saturs: 

 klausīšanās pozīcijas,  

 klausīšanās līmeņi un traucējošie 

filtri, 

 apzināta un cieņpilna komunikācija, 

 saskarsmi veidojošie elementi, 

 klausītāja loma un rīcība stresa situ-

ācijā. 

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās -  

zvanot:  26160403 (Lolita Strode), 

29221053(Viktorija Portere); rakstot uz e-

pastu: ikp@aikp.lv. 

Papildus informācija, lektori:  

www.mediacija.aikp.lv,  mediacija-

dialogs.mozello.lv 

ES MĀJĀ NOTIKS  

VENĒCIJAS KARNEVĀLA 

STĀSTU VAKARS 

13. februārī, kad Itālijas pilsētā Venēcijā no-

slēgsies karnevāls, Eiropas Savienības mājā, 1. 

stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā no plkst. 17 

līdz 19 tiek aicināts iejusties svētku noskaņās, 

piedaloties stāstu vakarā un radošajā masku 

darbnīcā. 

Lekciju par Venēcijas karnevāla tradīcijām itāļu valo-

dā ar tulkojumu latviešu valodā vadīs Francesco 

Zodda, Sjēnas universitātes itāļu valodas un kultūras 

profesors. 

Stāstos dalīsies Inese Muceniece un Dāvids Zilberts – 

jaunieši, kuri klātienē izbaudījuši karnevāla burvību 

Venēcijā. Lasīt tālāk 
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