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

fonds" biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" realizētā  
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nā" (Līguma Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/003/22) 
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Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

Valdes priekšsēdētāja 

Ko mēs katrs gaidām no savas 

pilsētas, kurā dzīvojam? Kādā 

rakstā mēs tajā ierakstāmies? 

Ko mums nozīmē pilsētas svēt-

ki, kas gadā svinami vienreiz? 

Vai mēs vispār piedalāmies 

savas pilsētas sejas radīšanā?  

Mēģinot atbildēt uz šiem dažiem 

jautājumiem, Jēkabpils pilsētas 

svētkiem 2018.gada jūnijā bija izvē-

lēts sauklis “Radi Jēkabpilī!” – pie-

dāvājot gan domas par mūsu ra-

diem, kas Jēkabpilī dzīvo/strādā, 

gan par to, ka ikviens var radīt emo-

cijas/prieku/gaitas/domas/tirgu/

sajūtas..... savā pilsētā, kurā dzīvojam.  

Jēkabpils nevalstiskās organizācijas Jēkabpils 

pilsētas svētkos ievelk savu vaibstu – piedalo-

ties Sēļu sētā mazākumtautību NVO, Vecpil-

sētas laukumā informējot par biedrību apvie-

nību “Jēkabpils NVO resursu centrs” un vis-

pārēji par nevalstisko sektoru Jēkabpilī, un 

nu jau šogad – arī jauniešu kvartālā pie TC 

“Sēlija”, uzrunājot jauniešus Eiropas elpai, 

informējot par iespējām Eiropā un darbojo-

ties kopā ar Erasmus+ programmas Eiropas 

brīvprātīgā darba pārstāvjiem no citām val-

stīm, no citām Latvijas pilsētām.  

Lasīt tālāk 

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS  

JĒKABPILS PILSĒTAS SVĒTKOS 2018 

Jau 4. jūlijā, pulksten 11.00, Jēkabpilī, 

Jaunajā ielā 39i, biedrības “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” SR Dienas centra 

“Kopā būt” zālē notiks otrais, noslēdzo-

šais seminārs par tēmu “Sociālā uzņē-

mējdarbība: iespēja pozitīvu pārmaiņu 

radīšanai”.  

Seminārā pirmajā daļā biedrības “Latvijas 

Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” eksperte 

Madara Ūlande pēc ievada tēmā sniegs padzi-

ļinātu ieskatu – kā uzsākt sociālo uzņēmējdar-

bību un atgādinās – kāpēc par šo uzņēmējdar-

bības veidu būtu vērts izšķirties. Semināra 

turpinājumā valsts attīstības finanšu institūci-

jas “ALTUM” Jēkabpils reģionālā centra kon-

sultants Edgars Mekšs informēs par finanšu 

atbalsta pieteikuma veidlapas aizpildīšanu un 

citiem saistītajiem jautājumiem. Pēc semināra 

informatīvas daļas pieejamas individuālas 

konsultācijas.  

Semināram vēlama pieteikšanās, zvanot: tālr. 

– 29449622 vai rakstot: nvoresursi@inbox.lv . 

 

 

Projektu “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīša-

na Vidusdaugavas reģionā” finansiāli atbalsta 

Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem 

OTRAIS SEMINĀRS  

“SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA:  

IESPĒJA POZITĪVU PĀRMAIŅU RADĪŠANAI” 

http://jekabpilsnvo.lv/2018/06/nevalstiskas-organizacijas-jekabpils-pilsetas-svetkos-2018/
mailto:nvoresursi@inbox.lv
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Līgo laika sajūtas rosināja piektdien 

notikušais PirmsLīgo NVO tirdziņš Jau-

najā ielā 39i, Jēkabpilī, pie biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” SR 

Dienas centra “Kopā būt”. Tirdziņš pul-

cināja gan nevalstisko organizāciju da-

lībniekus ar amatnieku prasmēm, gan 

individuālus rokdarbu pratējus, gan 

privātpersonas, kas cer uzsākt savu 

saimniecisko darbību. 

Krāšņi pārstāvēta bija Jēkabpils novada bied-

rība “Ūdenszīmes” – uzsākta gan interesantu 

un skaistu kausētā stikla rotaslietu izgatavoša-

na, gan lāzerdruka uz koka materiāla grāmat-

zīmēm, piemiņas lietām, suvenīriem. 

Biedrība, kas apvieno Jēkabpils un tuvākās 

apkaimes pensionārus, JPA “Sasaiste” tirdziņā 

bija pārstāvēta ar krāsainiem pašdarinātiem 

spilveniem. Plašākas publikas pulcēšanās tika 

izmantota arī, lai turpinātu vākt sabiedrības 

dažāda vecuma pārstāvju parakstus par cienī-

gām pensijām vecumdienās – jebkurš apmek-

lētājs varēja pievienot savu parakstu prasībai, 

kas rudenī tiks iesniegta likumdevējiem. 

Līga tirdziņā piedalījās ar savu ideju un dari-

nājumiem – pašdarinātām tamborētām plat-

malēm un cepurēm, klūdziņu pinumiem. Brī-

vākos pasākuma brīžus Līga izmantoja, lai 

turpat tirdziņā interesentiem demonstrētu – 

kā top tamborējumi. 

Jēkabpils invalīdu biedrības pārstāvji arī bija 

ieradušies ar saviem darinājumiem – tambo-

rētiem dzīvnieciņiem, citām piemiņas lieti-

ņām. Biedrības pārstāvis Jānis apmeklētāju 

uzmanību piesaistīja ar ermoņikas spēli. Viņš 

labprāt aprunājās ar Erasmus+ Eiropas brīv-

prātīgā darba projekta pārstāvjiem no biedrī-

bām “Ūsiņš” un “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” – Ani un Hasmiku no Armēnijas un 

Žuljēnu no Francijas. Hasmika pasākumā 

uzstājās ar divām pašas uz ģitāras pavadītām 

dziesmām, bet Žuljēnam jaunatklājums bija 

iespēja kokā iededzināt rakstus, jo Francijā 

tādus darbus viņš darījis netika. 

Jēkabpilī biedrību saimē atpazīstamas un 

jūtamas vienmēr ir mazākumtautību biedrī-

bas. Tā arī šoreiz – ukraiņu biedrība “Javir” 

un poļu biedrība “Rodacy” uzstājās ar savu 

tautu dziesmām, kas stāsta par vasaru, jaunī-

bu, mīlestību un krāšņu ziedu laiku, bet balt-

krievu biedrību “Spatkanne” tirdziņā pārstā-

vēja pinumu, mākslīgu ziedu un citu darināju-

mu stends. 

Neierasti, bet interesanti, ka pasākumā pieda-

lījās daudzbērnu ģimene, piedāvājot iemācī-

ties veidot origami. Piedalījās arī vairāki jaun-

ieši, kas ar diezgan labām sekmēm pret ziedo-

jumiem piedāvāja pašu dažādās tehnikās dari-

nātas lietas. 

PirmsLīgo tirdziņā katrs varēja iegriezties āra 

nojumē, lai aplūkotu biedrības “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” SR Dienas centrā “Kopā 

būt” topošās kokapstrādes darbnīcas iespējas. 

Paldies brīvprātīgajam Dainim Zeltiņam, kas 

gan ar padomiem, gan ieguldot savu darbu, 

palīdzējis darbnīcas izveidē, un arī tirdziņa 

apmeklētājiem piedāvāja pašiem iemēģināt 

roku vienkāršākajās kokapstrādes tehnikās! 

PirmsLīgo altivitāte notikusi Jēkabpils pilsē-

tas pašvaldības finansētā un biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” realizētā pro-

jektā “Aicinot līdzi”, un ir viena no piecām tajā 

iecerētajām. Īpašs paldies projekta partneriem 

– SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, “JK Namu 

pārvalde” par atsaucību tirdziņa organizēšanā 

un biedrībai “Latvijas Pilsoniskā alianse” par 

apmācību veikšanu! Patīkami, ka  trīs no Jē-

kabpils domes deputātiem bija raduši laiku, 

lai pasākumu apmeklētu! Domes priekšsēdē-

tāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa 

un priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības 

jautājumos Andris Rutko, kā arī deputāts 

Kaspars Ģirģens kopā ar ģimeni bija atnākuši, 

iepazinās ar tirdziņa piedāvājumiem, aprunā-

jās ar dalībniekiem un noklausījās dažus no 

priekšnesumiem. 

Siltas un atsaucīgas sirdis un darbīgas rokas ir 

visiem mūsu brīvprātīgajiem, vienalga – kurā 

laikā viņi biedrībā strādājuši vai no kura pro-

jekta nākuši, tāpēc šīs īpašības un šo darbu 

biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir 

novērtējusi vienmēr. Paldies par ieguldīto 

atsaucīgo darbošano arī šajā projektā Mairai, 

Elīnai, Normundam, Naurim, Vadimam, 

Hasmikai, Ani, Žuljēnam, Evelīnai, Mihailam, 

Maiguram, Ēvaldam, Jurijam ar kolēģi, Dai-

nai, Paulam un pārējiem! 

LĪGO SVĒTKU NOSKAŅA RODAS  

NVO ORGANIZĒTĀ TIRDZIŅĀ 

https://www.dropbox.com/s/xwi6np0cqwenh47/IMG_1111.MOV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1v1kroe7a2f47g/IMG_1119.MOV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c576lnmlr62wd52/IMG_1124.MOV?dl=0
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Maira Tropa,  

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Kopš aprīļa biedrība “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” uzsākusi Erasmus+ 

Eiropas brīvprātīgā darba projekta 

“Volunteers discovery” aktīvo fāzi, kad 

jaunieši no dažādām valstīm iebrauc 

Latvijā, lai veiktu brīvprātīgo darbu 

visdažādākajās jomās.  

Projektā Jēkabpilī un Jēkabpils novada 

biedrībā “Ūsiņš” pavisam darbosies 

pieci jaunieši. Katram no viņiem tiek 

sniegta iespēja projekta darbības mēne-

šos piedalīties Latvijas dzīvē, Jēkabpils 

un apkārtnes notikumos, iemācīties 

latviešu valodu. Šoreiz par to – kā jaun-

ieši svinēja latviešiem nozīmīgos Līgo 

svētkus. 

Divas reizes nedēļā brīvprātīgie jaunieši ap-

gūst latviešu valodu kopā ar skolotāju Ievu 

Bagāto. Pirms Līgo svētkiem kā viens no mā-

jas darbiem bija iemācīties latviešu tautas-

dziesmas. Tās nākamajā nodarbībā jaunieši 

dziedāja, sēžot pļavā un pinot sev vainagus, ko 

viņi darīja pirmo reizi dzīvē, ar lielu prieku un 

aizrautību. Lielākas grūtības sagādāja tieši 

ozola vainags, bet tās tika uzveiktas – viss 

izdevās godam. Ieva viņiem mācīja puķu un 

koku nosaukumus, lai saprastu, ko tad ir iepi-

nuši vainagos. Tika runāts par Līgo svētku 

tradicionālajiem ēdieniem un dzērieniem. Tā 

kā latvieši ir bagāti ar saviem ticējumiem, tad 

skolotājai netrūka stāstāmā Eiropas brīvprātī-

gajiem. Latviskie komplimenti, kā, piemēram, 

puisis kā ozols, meita kā liepa, jauniešiem 

likās ļoti interesanti un tos mācījās ar azartu. 

Ieva ir priecīga par saviem studentiem, jo viņi 

ir ļoti aktīvi, motivēti un apveltīti ar entuzias-

mu.  

Ani Davtjana, Eiropas brīvprātīgā no Armēni-

jas, labprāt dalās ar savu latvisko svētku pie-

redzi: „Līgo svētkus es pavadīju ar draugiem 

Hasmiku, kas darbojas biedrībā „Ūsiņš”, un 

Armanu, brīvprātīgo no Armēnijas, kas ikdie-

nā dzīvo Rēzeknē. Līgo vakaru pavadījām 

Jēkabpils Mežaparkā, kur satikām daudz 

latviešus. Mums bija lieliska ballīte – dejas, 

latviešu mūzika, ugunskurs un, protams, dzie-

dājām arī Līgo dziesmas. Es paliku nomodā 

līdz pat rīta gaismai, par ko pašai ir neizsa-

kāms prieks. Pati sev pinu ziedu vainagu, ko 

pirms tam iemācīja mūsu latviešu valodas 

skolotāja Ieva. Interesanti bija tas, ka pārējie 

svinētāji savus pagājušā gada vainagus bija 

saglabājuši un meta ugunskurā. Svētku laikā 

izmēģināju ūdens atrakcijas, ko darīju pirmo 

reizi. Jāatzīst, ka man ļoti patika. Vakara gaitā 

spēlējām dažādas spēles un uzņēmām skaistas 

fotogrāfijas, jo debesis šajā vakarā bija fantas-

tiskas. Sanāca daudz komunicēt ar latviešiem, 

tāpēc īpaši klausījos – ko un kā viņi runā, jo es 

mācos latviešu valodu un sāku saprast, par ko 

ir saruna, tas palīdz labāk apgūt valodu. Man 

šobrīd ir nepieciešams iemācīties vairāk vār-

dus, lai viena gada laikā spētu iemācīties saru-

nāties latviski.” 

Žiljēns Benzina Līgo svētkus pavadīja ārpus 

pilsētas ar draugiem no biedrības „Jēkabpils 

NVO resursu centrs”. Nogaršoja dažādus lat-

viešu ēdienus, kā arī izdejojās tradicionālās 

latviešu mūzikas pavadībā.  

Projektu “Volunteers discovery” finansē Eiro-

pas Komisija programmas “Erasmus+ : Jaun-

atne darbībā” ietvaros, līdzfinansē Jēkabpils 

pilsētas pašvaldība. Projektu koordinē biedrī-

ba “Jēkabpils NVO resursu centrs”, uzņemošie 

partneri Latvijā ir biedrības “Ūsiņš” un 

“Rodacy”.  

Foto: A.Davtjanas personīgais arhīvs 

KĀ GATAVOJĀS UN SVINĒJA LĪGO SVĒTKUS  

EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PROJEKTA 

„VOLUNTEER’S DISCOVERY” JAUNIEŠI 

No kreisās Hasmika Petrosjana, Žiljēns Benzina, Ani Davtjana un Ieva Bagātā 

https://www.dropbox.com/s/1seihebq3vh6tgh/video-1529675188.mp4?dl=0
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AICINA 100 MINŪTES DZĪVES  

VELTĪT BRĪVPRĀTĪGAJAM DARBAM 

Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra aicina pieteikties tematiska-

jam festivālam “Projektu nakts 2018”, 

kas notiks š.g. 18. un 19. augustā viesu 

namā “Puduri”. 

Festivāla laikā organizāciju pārstāvji tiks at-

balstīti programmas "Erasmus+: Jaunatne 

darbībā" projektu pieteikumu sagatavošanā. 

Būs iespēja iepazīt Jauniešu apmaiņu, Brīv-

prātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobi-

litātes projektu būtību un, protams, strādāt 

pie sava projekta pieteikuma. 

Pirmo reizi "Projektu nakts" ietvaros notiks 

arī "Erasmus+: Jaunatne darbībā” brīvprātīgo 

tikšanās. Tās ietvaros brīvprātīgie, kuri Latvijā 

atgriezušies pēdējā gada laikā, apmainīsies ar 

pieredzi, diskutēs par turpmākajiem soļiem, 

kā arī tiksies ar pārējiem "Projektu nakts" 

dalībniekiem, lai iedvesmotu tos ar saviem 

stāstiem un pieredzi. 

Tā ir tieši Tava iespēja pārrunāt piedzīvoto 

sava projekta laikā un saprast, ko iesākt ar 

iegūto pieredzi! 

Dalība festivālā ir bez maksas! 

Sīkāka informācija par pasākumu atrodama 

šeit. 

Aicinām pieteikties līdz š.g. 30. jūlijam, aizpil-

dot pieteikuma anketu. 

Uzmanību! Vietu skaits pasākumā ir ierobe-

žots. 

Piesakies pasākumam un iegūsti jaunāko 

informāciju Facebook publicētajā pasākumā. 

Uz tikšanos “Projektu naktī” 2018! 

AICINA FESTIVĀLS “PROJEKTU NAKTS 2018” 

Teika vēsta, ka reizi gadā visi aktīvie 

zemgaļi sanāk kopā darītāju notikumā. 

Esam patiesi gandarīti ielūgt Jūs uz 

gada lielāko DARĪTĀJU NOTIKUMU 

ZEMGALĒ, kas notiks no 9. -

10.augustam, Viesu namā ''Lizari'' Vir-

cavas pagastā Jelgavas novadā. Pasāku-

mam aicinām pieteikties visus tos cilvē-

kus, kuri vēlas redzēt aktīvu un spēcīgu 

Zemgales pilsonisko sabiedrību. Gaidī-

sim arī draugus un atbalstītājus no ci-

tiem novadiem! 

 Mēs diskutēsim par mērķiem un piere-

dzi, par izaicinājumiem un padarīto 

2018. gadā. 

 Mēs izcelsim to, cik nozīmīga ir konfliktu 

risināšana, izmantojot mediācijas meto-

des. 

 Mēs nodosim Tev prasmes par publiskā 

tēla veidošanu. 

 Mēs sniegsim Tev jaunu pieredzi kā palī-

dzēt sev un kolēģiem, izmantojot profesi-

onālu supervīziju. 

 Mēs dalīsimies ar Tevi jaunākajās meto-

dēs darbā ar dažādām mērķa grupām. 

 Mūsu pienākums ir pozitīvi Tevi uzlādēt 

jaunam darba cēlienam un uzlādēties 

pašiem. 

Visas lekcijas vadīs profesionāļi konkrētās 

jomās, kuru vārdi zināmi ne tikai Latvijā, bet 

arī aiz tās robežām. Nav svarīgi, kādu organi-

zāciju Tu pārstāvi, svarīgi ir iepazīties, būt 

kopā un pilnveidoties, dalīties ar savu pieredzi 

un plānot Zemgales attīstību. Tas ir tas, ko 

mēs darīsim! 

Forumam pieteikties aicināti 1 - 2 personas no 

organizācijas. Pieteikumus dalībai lūdzam 

aizpildīt šeit. Pieteikšanās ilgst līdz 31.jūlijam. 

Pēc reģistrācijas saņemsiet apstiprinājumu 

dalībai pasākumā. Dalība forumā ir bezmak-

sas, bet vietu skaits - ierobežots. 

PASĀKUMA PROGRAMMA PIEEJAMA 

ŠEIT. 

Pasākums notiek ZEMGALES NVO CENTRA  pro-

jekta ''Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības 

stiprināšanai'' ietvaros. Projektu finansē Latvijas 

valsts budžeta programma ''NVO fonds'', kuru admi-

nistrē Sabiedrības integrācijas fonds, Nr. 2018.LV/

NVOF/DAP/MAC/007/15 

DARĪTĀJU NOTIKUMS ZEMGALĒ „ZEMGALES NVO FORUMS” 

Jau maijā biedrība "Jēkabpils NVO 

resursu centrs" izsludināja akciju "100 

minūtes brīvprātības savai pilsētai/

novadam". Viena no akcijas tēmām bija 

atbalstīt Jēkabpils biedrības "Par ķe-

pām" darbību, Jāņa veterinārajā aptie-

kā nopērkot un turpat uz vietas ziedo-

jot dzīvnieku barību biedrības aprūpē 

esošiem ielu kaķiem.  

Biedrības aktīvisti piedalījās un vāca ziedoju-

mus barības iegādei arī Jēkabpils pilsētas 

svētkos, un ir gandarīti, ka ziedojumu kastītei 

garām nepagāja gan bērni ar vecākiem, gan 

Jēkabpilī pazīstami uzņēmēji. "Šobrīd mums 

ir izdevies savākt naudiņu vismaz trīs mēnešu 

barības iegādei," pēc svētkiem atzina biedrī-

bas pārstāve Laima Bebre. Viņa uzsver, ka 

biedrībai ir ilgstoša sadarbība ar Jāņa aptieku, 

kura atrodas Krustpils pusē, Rīgas ielā 142, 

tādēļ visi ziedotāji, kas iegādāsies barību bied-

rības atbalstam, lūgti izmantot paroli "par 

ķepām".  

Tomēr 100 minūtes dzīves savai pilsētai un 

novadam iespējams veltīt arī citos veidos! 

Kādos? Katrs to var izdomāt un ierosināt pats! 

Ja nepieciešams atbalsts un domubiedri kā-

das idejas realizēšanai, lūdzu, sazinieties ar 

biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" 

projektu koordinatori Ligitu Upīti, rakstot 

nvoresursi@inbox.lv vai zvanot 26548737. 

Mēs šobrīd piedāvājam - izkrāšņo Mežaparku, 

atbalstot Spodras Purviņas un Ābeļu mazpul-

ka iniciatīvu puķu stādīšanā Mežaparka teri-

torijā! Vairāk info: www.jekabpilsnvo.lv vai 

zvanot 29449622. 

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/piesakies-projektu-naktij-2018
https://ej.uz/Projektunakts2018
https://www.facebook.com/events/166950180636736/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnE9AsFSJcwFvR2gVEekOfLHX7ht2Z94a2J5aAVq5RRTMVrg/viewform
http://www.zemgalei.lv/fetch_66510_ZmlsZV9uYW1l.html
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Rihards Barkovskis, 

Poļu biedrība “Rodacy” 

projekta koordinators 

Krustpils  tirdziņā pie tilta 22.jūnijā 

ielīgošanā piedalījās ciemiņi no Polijas 

– desmit cilvēki, kuri nodziedāja poļu 

dziesmu "Szła dzieweczka do laseczka" 

kopā ar "Kreicburgas ziķeriem", video 

skatīt šeit. 

Tie bija Čehijas un Lietuvas NVO un Biznesa 

Akadēmijas Dombrova Gurničā (WSB) izglītī-

bas darbinieki, ar projekta vadītāju  profesoru 

Mareku Valancik, kuri  strādā pie e-apmācības 

kursiem poļiem un citiem interesentiem  ār-

valstīs.  

Tikšanās Jēkabpilī bija jau ceturtā, pēdējā, 

divgadīgā projekta "Zināšanas bez barjerām : 

novatoriska pieaugušo izglītība" ietvaros. 

Tikšanās mērķis - iepazīt vidi, kurā tiek lietota 

poļu valoda, interesentu loku. Projektā tiek 

sagatavoti  trīs  e-mācību kursi:poļu valoda, 

uzņēmējdarbība un IT pamati. Tie būs pieeja-

mi  ieinteresētajiem  no visas pasaules. Bez 

šaubām, e-apmācības platformas izmantošana 

automātiski palielinās lietotāju kompetenci 

informācijas tehnoloģiju jomā. Jāpaskaidro, 

ka "platforma" ir vietne internetā 

(www.wiedzabezbarier.eu), kuru var sākt 

izmantot jau tagad jebkurš, bet platforma vēl 

mēneša laikā tiks pilnveidota, novēršot atse-

višķas kļūdas. Poļu valodas kurss ir ar pa-

skaidrojumiem latviešu valodā, 18 lekcijas, kā 

arī top interaktīva daļa "Iepazīsim Jēkabpili" 

un "Poļu virtuve latviski". Kursa testēšanā un 

vienlaicīgi mācībās piedalās četri jēkabpilieši 

(ne poļi), kuriem ir radusies interese sakarā ar 

viņu profesionālo darbību, kā arī vēlme iepazīt 

kāda sava poļu izcelsmes vecvecāka dzimto 

valodu, kam savulaik netika pievērsta uzmanī-

ba. 

Jāatzīst, ka jebkurā projektā, arī šajā, kā reali-

zētāji esam sastapušies ar neparedzētām grū-

tībām. Šajā projektā ir grūti, ka Jēkabpilī jau 

vairākus gadus nav poļu skolas un poļu valo-

das skolotāja, kam lūgt padomu. Mums nav 

arī pastāvīga IT speciālista, kas varētu palīdzēt 

platformā ievietot dažādas struktūras materiā-

lus. Taču vienlaikus mēs apzināmies, ka visla-

bākie rezultāti būs tad, ja mēs paši veidosim 

to, kas ir nepieciešams un noderīgs mūsu 

reālajā dzīvē.  

Ja kādam no lasītājiem par izrunāto ir intere-

se, zvaniet 26484210, Rihards Barkovskis vai 

rakstiet e-pastā: rihard07@inbox.lv! 

Un visbeidzot, bija patīkami dzirdēt pozitīvas 

atziņas par mūsu pilsētu – skaistu, apzaļumo-

to, svaigo gaisu, kas ir pretstats ogļraktuvju 

Silēzijas reģionam Polijā, kur atrodas Akadē-

mija.    

JĒKABPILĪ RISINĀS STARPTAUTISKA PROJEKTA 

PARTNERU TIKŠANĀS  

Caur Latviju ceļo EMIN 

autobuss 

7.-9. jūnijā Eiropas Apvienotā Pretnabadzības 

tīkla (EAPN) – Latvia pārstāvji un Goda vēs-

tnesis Elīna Pinto Latvijā no Lietuvas sagaidī-

ja un pavadīja uz Igauniju EMIN Autobusu, 

kas dodas turnejā pa Eiropu.  

Autobuss piestāja Bauskas novada pašvaldībā, 

turpinot pasākumus Rīgā, Centrālās stacijas 

laukumā, bet 9. jūnijā notika pasākums Aina-

žos. Ieskats EMIn autobusa turnejas posmā pa 

Latviju skatāms ŠEIT. 

Atgādinām, ka no aprīļa līdz augustam notiek 

EMIN Autobusa turneja, kuras laikā tās dalīb-

nieki aicina Eiropas valstu iedzīvotājus parak-

stīt Petīciju iesniegšanai Eiropas Komisijai un 

citām Eiropas lēmējinstitūcijām attiecībā uz 

minimālā ienākuma politiku. 

Fonds LAIKaMETS  

izsludinājis vairākus  

konkursus NVO 

Fonda darbība vērsta uz finanšu piesaisti un 

NVO atbalsta programmu realizāciju, īsteno-

jot EAPN-Latvia 

statūtos izvirzīto 

mērķi nabadzības 

un sociālās atstumtības mazināšanai Latvijā. 

Kontakti pa e-pastu: fonds.laikamets@eapn.lv 

vai tel. 22311545. 

1. jūnijā Fonds izsludina četrus projektu kon-

kursus nevalstiskajām organizācijām. Tuvāk  

(attieicnot visus aprakstā pieteiktos četrus 

konkursus no 1.jūnija).  

Pēc EAPN ziņu lapas sagatavoja 

A.Pleiko, NVO eksperts 

EIROPAS PRETNABADZĪBAS TĪKLA  

(EUROPEAN MINIMUM INCOME NETWORK (EMIN-2)) 

AKTUALITĀTES 

https://cloud.mail.ru/public/GkdM/qm9JUqQ9S
http://www.wiedzabezbarier.eu
mailto:rihard07@inbox.lv
https://www.youtube.com/watch?v=JjQpPEvaQU4
mailto:fonds.laikamets@eapn.lv
http://www.eapn.lv/laikamets/proj_konk_nvo.php
https://cloud.mail.ru/public/GkdM/qm9JUqQ9S/WP_20180622_11_10_41_Pro.mp4
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Jūnija pirmajā dienā Rīgā norisinā-

jās jau divpadsmitais Saeimas un 

NVO forums, piedaloties aptuveni 

80 dalībniekiem. Lai gan foruma 

norise bija kopumā pozitīva, vērsta 

uz sadarbības veidošanu, neizpali-

ka kritika, turklāt abpusēja un vēr-

sta arī pasākuma formātam.  

Piedāvājam Saeimas mājaslapā ievietoto 

oficiālo preses relīzi un video, kā arī pasā-

kuma dalībnieces no Jēkabpils, biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekš-

sēdētājas A.Pleiko iespaidus.  

Ziņa no Saeimas mājaslapas:  

I.Mūrniece: NVO stiprina  

demokrātiju un valsti  

Demokrātiska sabiedrība, labi funkcionējoša 

valsts un arī parlamenta darbs nav iedomā-

jams bez ciešas ikdienas sadarbības ar neval-

stiskajām organizācijām, sacīja Saeimas 

priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, piektdien, 

1.jūnijā, uzrunājot ikgadējā Saeimas un neval-

stisko organizāciju (NVO) foruma dalībnie-

kus. 

Saeimas priekšsēdētāja pauda gandarījumu 

par parlamenta un NVO ikdienas partnerību. 

“Nevalstisko organizāciju pārstāvji, eksperti, 

interesenti piedalās Saeimas komisiju darbā, 

un komisijas uz to raugās ļoti nopietni. Neval-

stisko organizāciju priekšlikumi vienmēr tiek 

ņemti vērā un par tiem debatē. Tomēr demo-

krātija paliek demokrātija – visi lēmumi gan 

parlamentā, gan nevalstiskajā sektorā tiek 

pieņemti ar balsu vairākumu. Tas ir viens no 

demokrātijas pamatiem – pie lēmumiem no-

nākt ar balsu vairākumu, respektējot mazāku-

ma viedokli,” sacīja I.Mūrniece, uzsverot, ka 

pašcieņa un cilvēciskā cieņa ir pamats, kas 

ļauj sanākt kopā, līdzdarboties un nonākt līdz 

lēmumiem. 

Saeimas priekšsēdētāja, akcentējot Latvijā 

esošo atvērtā parlamenta principu, klātesoša-

jiem atgādināja, ka ikgadējā Saeimas un NVO 

forumā aktualizētās tēmas nokļūst parlamenta 

komisiju darba kārtībā, un tās top gan par 

likumdošanas iniciatīvām, gan konkrētām 

likumu normām. 

“Sabiedrība uz nevalstisko organizāciju pār-

stāvjiem raugās kā uz viedokļu līderiem, jums 

uzticas, tāpēc jo īpaši svarīgs ir vēstījums, ko 

nesat sabiedrībai,” teica Saeimas priekšsēdē-

tāja. I.Mūrniece akcentēja, ka tas ir būtiski, 

tuvojoties parlamenta vēlēšanām. “Jūsu rokās 

ir iespēja aicināt līdzcilvēkus piedalīties vēlē-

šanās, izteikt savu politisko gribu un stiprināt 

demokrātiju.” 

“Galvenā vērtība, kuras dēļ esam kopā, ir 

Latvijas valsts,” uzrunas noslēgumā teica 

Saeimas priekšsēdētāja. 

Savukārt biedrības “Latvijas Pilsoniskā alian-

se” padomes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš, 

foruma atklāšanā uzrunājot klātesošos, uzsvē-

ra, ka NVO ir vislabākais partneris savai val-

stij gan vietējā, gan nacionālā līmenī, vislabā-

kais atbalsts, iesaistot sabiedrību vēlēšanās un 

citos politiskos procesos, un vislabākais kata-

lizators starp valsti un privāto sektoru, veici-

not sociālo atbildību. Šodienas tēmām un 

diskusiju kopsavilkumiem ir jābūt skaidriem, 

ar konkrētiem rīcības plāniem, jo demokrāti-

jas vērtējuma kritums nevar būt tas, ko atstā-

sim nākamajām paaudzēm, teica U.Dūmiņš. 

Kopš Saeima 2006.gadā pieņēma deklarāciju, 

kurā noteikti Saeimas un NVO sadarbības 

principi un veicamie uzdevumi sadarbības 

pilnveidošanai, forums kļuvis par ikgadēju 

tradīciju. Šis ir divpadsmitais Saeimas un 

NVO forums, un to organizē parlaments sa-

darbībā ar nevalstiskajām organizācijām. 

Fotogrāfijas un video no pasākuma pieejami 

šeit 

 

Foruma dalībnieces no Jēkab-

pils, biedrības “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” valdes priekš-

sēdētājas Agitas Pleiko iespaidi:  

“Šogad Saeimas un nevalstisko organizāciju 

(NVO) forumam bija dots visai zīmīgs nosau-

kums: “Valsts esam mēs!”. Diskutējot trīs 

paralēlās darba sesijās un skarot gandrīz visu 

šībrīža aktuālāko tēmu loku, katrs un katra 

puse izdarījusi savus secinājumus, kas vietu-

mis sakrīt, bet tomēr atšķiras. Par to var 

spriest pēc atsauksmēm, kas parādījušies 

sociālajos tīklos un oficiālajās mājaslapās, 

uzklausot grupās izdarītos secinājumus, runā-

jot ar citiem foruma dalībniekiem uz vietas.  

Padalīšos ar saviem novērojumiem un NVO 

vadītāja pieredzes intuīciju. Jā, NVO sektors 

kļuvis profesionālāks, skarbāks, zinošāks – šai 

ziņā ir audzis un šobrīd, lai gan joprojām ļoti 

dažāds, nenoliedzami spēcīgāks nekā pirms 

gadiem pieciem. Vienlaikus tas attīsta NVO 

noslāņošanos. Diemžēl sliktā ziņa ir, ka 

pat vēlēšanu gadā šādu forumu apmeklē 

vairs tikai deviņi no simts Saeimas depu-

tātiem. Manuprāt, tas ir klajš signāls, ka 

valstī pilsoniskā sabiedrība ir tik maz-

skaitlīga, ka to var īsti neņemt vērā. 

Izcils piemērs, ka valsts atļaujas pat de-

monstrēt ideju un inovatīvu risinājumu 

trūkumu, uzsverot to kā normu, bija 

manis apmeklētajā darba sesijā Centrālās 

vēlēšanu komisijas pārstāvja lielīšanās ar 

Latvijas neefektīvo balsošanas sistēmu kā 

sentēvu radītu ideālu “drošības risinājumu”. 

Šie apgalvojumi izskanēja līdzās runātājam no 

Manabalss.lv un ParunPret.lv, kas IT risināju-

mu pilsonisko ideju iespējas bēra kā no pār-

pilnības raga.  

Manuprāt, vissimpātiskākie divi reālie ieteiku-

mi nākotnei, jāatzīst, tomēr nāca no valsts 

pārstāvju puses. Saeimas priekšsēdētāja Ināra 

Mūrniece uzrunāja, ka pienācis laiks meklēt 

citus tikšanās formas risinājumus, lai pasā-

kums neizskatītos pēc NVO pārstāvju foruma 

Saeimas telpās. Un mazliet apvainojies Saei-

mas sekretāra biedrs Gunārs Kūtris aicināja 

NVO pārstāvjus nākt un parādīt, kā tad ir 

strādājams valsts labā – stāties partiju rindās 

un tikt ievēlētiem Saeimā.  

Jau līdz šim forumam tā organizētāja no NVO 

puses biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir 

cēlusi trauksmi, ka pasliktinās valsts un neval-

stiskā sektora sadarbība, pieaug, nevis mazi-

nās, birokrātiskie procesi, par visu vairāk skat. 

izpilddirektores un jaunā līdera Kristīnes 

Zonbergas šeit pievienoto interviju.  

Ko tas nozīmē? Vai var apgalvot, ka mēs dažā-

dos veidos neapzināmies, ka visi kopā esam 

viena valsts? Domāju, šīs atziņas izpratnes 

noteikti pietrūkst, bet svarīgāk, ka mainās 

paaudzes abās sadarbības pusēs, līdz ar to 

neizbēgami mainās arī domāšanas veids un 

pati sadarbība: tās NVO, kas nespēj (vai nevē-

las) kļūt profesionāli kādā konkrētā nozarē, 

izvēlas mierīgi darboties nesarežģītās ikdienas 

aktivitātēs, līdz ar to mazinot aktīvās pilsonis-

kās sabiedrības skaitliskumu. Savukārt valsts 

pusē virsroku gūst racionālisms, ne vienmēr, 

bet pārsvarā tomēr dominē spēja izvairīties no 

piedāvātām idejām un risinājumiem.” 

SAEIMAS UN NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU FORUMS 

http://www.saeima.lv/lv/mobile/news/view/26942
https://lvportals.lv/viedokli/296117-nvo-parstave-ar-publisko-parvaldi-neveidojas-dialogs-2018
https://www.youtube.com/watch?v=7p91imuPmW4
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Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

NVO eksperts 

Mēneša pēdējā nedēļā organizētajā nevalstis-

ko organizāciju Informatīvajā dienā sektora 

pārstāvjiem bija iespēja tikties ar Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieci 

sociālos jautājumos L.Kļaviņu (“Latvijas Zem-

nieku savienība”) un Kultūras pārvaldes pār-

stāvi Lieni Lambu-Nadjkinu, lai pārrunātu 

Jēkabpils pilsētas 2018.gada svētku norisi, 

atzīmējot labo un sniedzot ierosinājumus, kā 

arī iztaujāt un diskutēt ar nupat domes koalī-

cijai pievienojušos Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bas deputātu A.Krapu (“Gods kalpot Latvi-

jai”).  

Informatīvā diena šoreiz raisīja interesi dažā-

du Jēkabpils NVO pārstāvju vidū, jo īpaši 

mazākumtautību biedrībās, kas pilsētas svēt-

kos ik gadu ir aktīvi dalībnieki. Pasākumu 

apmeklēja arī pensionāru biedrību pārstāvji 

no JPA “Sasaiste” un Jēkabpils pensionāru 

biedrības, kā arī IADC “Ausma” vadītājs 

V.Strods, biedrības “Cerību sala” vadītāja 

A.Kvēpiņa un biedrības “Jēkabpils NVO re-

sursu centrs” valdes locekļi un citi. Pēc paša 

iniciatīvas bija ieradies arī deputāts K.Ģirģens 

(“KPV”).  

Izsakoties par Jēkabpils pilsētas svētku norisi, 

dalībnieki atzīmēja pozitīvo gaisotni un tiešām 

lielo Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbu, kas 

ieguldīts svētku rīkošanā, kā arī pozitīvās 

atsauksmes, kas saņemtas pēc svētkiem. To 

īpaši izcēla arī L.Kļaviņa, uzteicot Kultūras 

pārvaldi par ieguldīto darbu. Tomēr bija arī 

ierosinājumi, kas galvenokārt skāra gājiena 

norises laiku un organizēšanu. Tika ierosināts 

arī nākamgad visas NVO izvietot Jēkabpils 

Vēstures muzeja filiālē Sēļu sētā, kur pašlaik 

tradicionāli atrodas tikai mazākumtautību 

biedrības.  

Apspriežot darba kārtības punktu par kultūras 

dzīves organizēšanu Jēkabpilī, izvērsās dom-

starpības par to – kā un kas pašlaik tiek orga-

nizēts un ko vēlētos dažu NVO pārstāvji. To-

mēr abas puses spēja vienoties, ka vispirms 

jāiesniedz konkrēti priekšlikumi, pēc kuru 

saņemšanas ir vērts tikties ieinteresēto NVO 

tiešā diskusijā ar Kultūras pārvaldes vadību.  

Savukārt deputātam A.Krapam tika uzdoti 

jautājumi, kas skar viņa ievēlēšanu par Attīstī-

bas un tautsaimniecības komitejas vadītāju, 

pārņemot vadību no deputāta A.Nitiša 

(“Latvijas Zaļā partija”) un paredzamo risinā-

mo jautājumu loku. A.Kraps apliecināja, ka arī 

šogad vēlētos redzēt nākamā gada budžeta 

komisijā NVO pārstāvi, turklāt ierosināja, ka 

tas varētu būt arī otrs no “Jēkabpils uzņēmēju 

biedrības”, kas spētu pārstāvēt tieši uzņēmēju 

intereses. 2017.gada budžeta komisijā bez 

balsstiesībām darbojās un NVO intereses 

pārstāvēja pašlaik vienīgās Jēkabpilī darbojo-

šās NVO apvienības, biedrības “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” valdes priekšsēdētāja 

A.Pleiko. 

Diskusijas laikā A.Kraps bija atvērts priekšli-

kumiem, bet norādīja, ka viņa darbībā bijusi 

pauze, jo kādu laiku nav darbojies koalīcijā, 

tāpēc viņam ir tikai vispārēja informācija par 

dažu procesu virzību. A.Kraps iedrošināja 

biedrības “Par ķepām” pārstāvi L.Bebri sniegt 

pašvaldībā gan priekšlikumus, gan skaidroju-

mu – kādām aktivitātēm ir nepieciešams pa-

pildus finansējums. L.Bebre pamatoti norādī-

ja, ka biedrības darbības rezultātā mikrorajo-

nos ir mazinājusies ielas kaķu populācija, tie 

mazāk slimo, kā arī sabiedrība ir kļuvusi ne-

daudz iecietīgāka un izprotošāka par nepiecie-

šamību problēmu risināt visiem kopā. Biedrī-

ba arī kļuvusi labs sadarbības partneris un 

palīgs pašvaldības uzņēmuma SIA “Jēkabpils 

pakalpojumi” dzīvnieku patversmes darbībā, 

tomēr biedrībai joprojām ir grūtības finansē-

juma piesaistē elementāru ikdienas vajadzību 

nodrošināšanā, bieži tiek ieguldīti personīgie 

līdzekļi.  

Informatīvās dienas norisē piedalījās arī laik-

raksta “Brīvā Daugava” pārstāvji. Nākamā 

informatīvā diena norisināsies jūlija pēdējā 

nedēļā, sekojiet informācijai par to – ar kā-

diem Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputā-

tiem un/vai iestāžu vadītājiem tiksimies tad.  

JŪNIJA NVO INFORMATĪVAJĀ DIENĀ  

Katra mēneša pēdējās nedēļas trešdienā biedrība "Jēkabpils NVO 

resursu centrs" organizē Informatīvo dienu visiem nevalstiskā sektora 

dalībniekiem. Šajās tikšanās reizēs piedalās arī kāds no aicinātajiem 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputātiem un pašvaldības iestāžu 

pārstāvjiem. Tikšanos mērķis ir veicināt Jēkabpils pilsoniskās sabied-

rības attīstību, tiešā sarunā tiekoties varas pārstāvjiem un aktīvajiem 

iedzīvotājiem no nevalstiskā sektora, lai sarunu veidā risinātu Jēkab-

pilij svarīgus jautājumus, sniegtu ierosinājumus, tai skaitā - sadarbī-

bai. Līdz šim Informatīvajās dienās piedalījušies Jēkabpils pilsētas 

deputāti: Raivis Ragainis, Līga Kļaviņa, Andris Rutko, Aigars Nitišs, 

Mārtiņš Svilis, Aleksandrs Deinis, Kaspars Ģirģens, Andrejs Gavri-

lovs, Aivars Kraps, 

Ja esat aktīvs pilsonis, bet nedarbojaties nevienā no neval-

stiskajām organizācijām, arī Jūs varat pievienoties šīm tik-

šanās reizēm un izmantot iespēju savu ideju virzīšanai. 

Rakstiet nvoresursi@inbox.lv vai zvaniet 65220097 (darba 

dienās darba laikā, līdz plkst.18.00) vai 29449622. 

 

Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs",  

Brīvības iela 45, Jēkabpils  

un struktūrvienība SR Dienas centrs "Kopā būt" 

Jaunā iela 39i, Jēkabpils. 

Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs  

Biedrības KPK “ Tilts” Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības finansētā 

projekta “Kam pieder laiks?” 

ietvaros piektdien Jēkabpilī or-

ganizēja radošo darbnīcu – lek-

ciju par neirodinamisko zīmēša-

nas tehniku (neirografiku), ko 

vadīja sociālā darbiniece, metodes 

praktiķe Inga Lukašinska. 

Apmēram divu stundu laikā pasāku-

ma dalībnieki tika iepazīstināti ar 

neirografikas pamatiem un paši 

piedalījās neirografisku zīmējumu 

tapšanā. 

Neirografika ir jauna metode, kas 

palīdz ielūkoties sevī un ieraudzīt 

risinājumus emocionāliem sastrēgu-

miem, pārvarēt šķēršļus ceļā uz 

sevis iepazīšanu. Metodi radījis krievu psiho-

logs, koučs, biznesa treneris un mākslinieks 

Pāvels Piskarevs. Viņš uzskata, ka šī metode ir 

iespēja zīmēt un pārveidot, likvidēt iekšējos 

ierobežojumus, kas uzkrājušies dzīves laikā. 

Lekciju – radošo darbnīcu apmeklēja dažādu 

palīdzošo profesiju pārstāvji, kā sociālie darbi-

nieki, skolotāji, cilvēku ar īpašām vajadzībām 

asistenti, daudzbērnu ģimeņu pārstāvji un citi 

interesenti. 

PIEDALĀS LEKCIJĀ-DARBNĪCĀ PAR NEIROGRAFIKAS VEIDOŠANU 
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Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

Valdes priekšsēdētāja 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, uzsākot 

veidot Jēkabpils pilsētas attīstības 

programmu 2019. – 2025.gadam, lai 

panāktu viedokļu dažādību un veiktu 

pēc iespējas kvalitatīvāku programmas 

“melnraksta” izstrādi, izveidoja sešas 

darba grupas, tajās aicinot piedalīties 

arī aktīvāko nevalstisko organizāciju 

pārstāvjus. 

Jēkabpils NVO viedokļus šoreiz pārstāvēja 

biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

valdes locekļi, piedaloties četrās no pavisam 

sešām izveidotajām izstrādes tematiskajām 

darba grupām. 

Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 

2019. – 2025.gadam dokumenta izstrādes 

vajadzībām bija nodefinētas šādas tematiskās 

darba grupas: 

 VESELĪBAS APRŪPE, SOCIĀLIE PA-

KALPOJUMI UN DROŠĪBAS darba gru-

pa; 

 IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA 

darba grupa; 

 UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN TŪRISMA 

darba grupa; 

 TRANSPORTS, INŽENIERTĪKLI, 

ENERGOEFEKTIVITĀTE, ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS darba grupa; 

 PILSĒTVIDE, LABIEKĀRTOŠANA, AT-

PŪTAS VIETU darba grupa; 

 PĀRVALDĪBAS, SADARBĪBAS UN KO-

MUNIKĀCIJAS darba grupa. 

Plānots, ka rudenī attīstības programmas 

izveidotais “melnrakstu” caurskatīs un koriģēs 

Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības vadība 

un tad tas tiks 

nodots publiskajai 

apspriešanai. Šo 

apspriešanas sa-

nāksmju laikā 

iepazīties ar izstrādātās pilsētas attīstības 

programmu nākamajiem septiņiem gadiem 

varēs ikviens, kā arī ikviens varēs izteikt savus 

ierosinājumus programmas uzlabošanai. 

Tematisko darba grupu izveide un tikšanās 

organizēšana ir viens no sabiedrības līdzdalī-

bas pasākumiem, ko paredzēts organizēt Jē-

kabpils pilsētas attīstības programmas 2019. 

– 2025.g. izstrādes gaitā. Šī pasākuma mērķis 

bija iesaistīt Jēkabpils attīstības programmas 

izstrādē iespējami plašu interešu grupu pār-

stāvniecību. 

NVO PĀRSTĀVJI PIEDALĀS JĒKABPILS PILSĒTAS  

STRATĒĢIJAS VEIDOŠANAS DARBA GRUPĀS 

Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

Valdes priekšsēdētāja 

Jūnijā biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” noslēgusi līgumu ar Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūru par 

projekta “#runaarmanijekabpils” īste-

nošanu.  

Projekta mērķis ir atbalstīt un dažādot biedrī-

bas “Jēkabpils NVO resursu centrs” iniciatīvas 

jauniešu līdzdalības un brīvprātīgā darba 

veicināšanai, sekmēt ilgtermiņa jaunatnes 

politikas plānošanu reģionālā līmenī Jēkabpils 

pilsētā, kā arī piedalīties darbā ar jaunatni 

iesaistītā personāla profesionālās pilnveides 

uzlabošanā.  

Projekta galvenās aktivitātes ir deviņu videos-

tāstu izveidošana ar jauniešu viedokļiem par 

Jēkabpili un viņiem aktuālu jautājumu uzdo-

šana videoformātā, to demonstrēšana lēmumu 

pieņēmējiem un atgriezeniskās saites nodroši-

nāšana; jauniešu brīvprātīgā darba akcijas 

“JAUNS un BRĪVRĀTĪGS” attīstīšana un 

informatīvās aprites par jauniešiem aktuālām 

iespējām uzlabošana, dažādos veidos nodroši-

not regulāru publisku informācijas plūsmu.  

Projekts tiek uzsākts ar jūlija mēnesi, kad 

iesākas sagatavošanās posms, bet reālās akti-

vitātes sāksies septembrī un turpināsies līdz 

2019.gada j;unijam. Kopējās projekta izmak-

sas ir 6000 EUR.  

Līgums slēgts Izglītības un zinātnes ministri-

jas Jaunatnes politikas valsts programmas 

2018. gadam 2.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaun-

atnes organizāciju iniciatīvām jauniešu līdzda-

lības veicināšanai” ietvaros.  

SAŅEM FINANSĒJUMU JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTA ĪSTENOŠANAI 

Jauniešiem, kam no 17 līdz 30, ir vērts 

pievērst uzmanību, ka norisinās pro-

jekta “PROTI un DARI!” realizēšana!  

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” aici-

na visus, kas ir šajā vecumā vai pazīst šīs vecu-

ma grupas jauniešus, kas nestrādā, nemācās, 

neapgūst arodu pie amata meistara un nav 

reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūras 

uzskaitē kā bezdarbnieki – iesaistīties projek-

tā vai ieteikt šādu iespēju jauniešiem!  

Viss, kas jāizdara – jāvēršas biedrībā 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” Brīvības ielā 

45, Jēkabpilī, kur sniegsim informāciju – KĀ 

iesaistīties projektā un KO tas dod? Iepriekš 

var zvanīt 65220097 vai 29449622, vai arī 

rakstīt nvoresursi@inbox.lv . 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības stratēģiskais 

partneris šī projekta realizēšanā. Projektu 

“Proti un dari!” administrē Jaunatnes starp-

tautisko programmu aģentūra.  

Projekts īpaši noderīgs jauniešiem, ja dzīvē ir 

iestājies neliels vai lielāks juceklis un nav 

iespējams paša spēkiem to atrisināt. Projekta 

ietvaros:  

 Tiek veikta katra konkrētā jaunieša 

prasmju un dzīves pieredzes novērtēša-

na, 

 vadoties no katra interesēm un iegūtās 

izglītības, tiek noteikti katra vēlamos 

personas attīstības virzieni, 

 programmas vadītājs un mentors līdz-

darbojas to aktivizēšanā, 

 katram jaunietim projekta laikā tiek 

nodrošināts individuāls mentora at-

balsts.  

Vairāk informācijas par projektu 

www.jaunatne.gov.lv, par projekta realizēšanu 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā www.jekabpils.lv 

un www.jekabpilsnvo.lv, arī Jēkabpils pašval-

dības sociālā dienesta mājaslapā http://soc-

dienests.jekabpils.lv/. 

 

Varbūt šo iespēju gribi uzdāvināt draugam, 

draudzenei vai paziņam? Pastāsti viņiem par 

to – kontakti iepriekšējie!  

Piesakies – mēs tevi gaidīsim!  

 

Projekta oficiālā informācija pieejama 

minētajās interneta vietnēs! 

MAINI DZĪVI – IESAISTIES PROJEKTĀ “PROTI UN DARI!” 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
http://www.jaunatne.gov.lv
http://www.jekabpils.lv
http://www.jekabpilsnvo.lv
http://soc-dienests.jekabpils.lv/
http://soc-dienests.jekabpils.lv/
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Maira Tropa ,  

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” struktūrvienība Sociālās reha-

bilitācijas Dienas Centrs „Kopā būt” 

darbojas nu jau vairāk kā pusgadu. Jau-

tājām tā vadītājai Ritmai Komarovai – 

kas šai laikā ir paveikts un kas tiek plā-

nots nākotnē?   

— Kā pašreiz notiek nodarbību organi-

zēšana? 

— Sociālās rehabilitācijas Dienas centrs „Kopā 

būt” darbojas no 2017.gada novembra, katru 

darba dienu notiek dažādas nodarbības. Ne-

dēļu sākam ar sportiskām aktivitātēm, kad 

11:00 ņemam nūjas un visi kopā dodamies 

nūjot – gan pa Dienas centra teritoriju, gan pa 

Mežaparku, bet nākotnē plānots apgūt jaunus 

maršrutus pa pilsētu. Otrdienās sanāk kopā 

senioru pulciņš, un baudot tējas tasi, dalās ar 

dažādām receptēm, ar ikdienas un ceļojumu 

stāstiem, ar pozitīvām un arī negatīvām emo-

cijām. Tāpat tiek atzīmētas jubilejas un Latvi-

jas svētki. 11:00 pēc tējas dzeršanas un sarunu 

rīta nu jau trīs mēnešus tiek rādīts kino – 

dokumentālās filmas par Jēkabpils goda pilso-

ņiem un par Jēkabpils dažādām vietām. Ne-

daudz vēlāk Dienas centra „Kopā būt” apmek-

lētāji piedalās dejošanas nodarbībās, kuru 

vada deju kolektīva „Daugavietes” pārstāve. 

Savukārt nedēļas vidus, trešdienas, ir valodu 

dienas, kad 10:00 notiek angļu valodas nodar-

bības senioriem. To vadīšanā iesaistās Eiropas 

brīvprātīgā darba pārstāve Ani Davtjana, arī 

Jēkabpils brīvprātīgie jaunieši. Pēcpusdienās 

notiek latviešu valodas cittautiešiem neformā-

lo apmācību nodarbības. Rokdarbu diena – 

ceturtdiena. Pašlaik tiek realizēts nodarbību 

cikls „100 ziedu pļava”, kas veltīts Latvijas 

simtgadei. mūsu mērķis – līdz novembrim 

izgatavot ziedus dažādās tehnikās un no tiem 

izveidot pļavu. Arī šajā nodarbībā tiek iesaistī-

ta Eiropas brīvprātīgā Ani, kas apgūst filcēša-

nu un dara to ar lielu prieku, jo Armēnijā, kur 

jauniete dzīvo, šie rokdarbi nav populāri. 

Nedēļu noslēdzam ar “Prāta asināšanas die-

nu”, kad Dienas centra apmeklētājas sanāk 

kopā uz „Scrabble” turnīru. Un vēl pirmdienās 

un piektdienās ir individuālās datoru apmācī-

bu konsultācijas. Jāpiebilst, ka visas šīs aktivi-

tātes notiek neformālā gaisotnē, paskaidrojot 

un izrunājot, ja kaut kas nav saprotams. Kād-

reiz gadās arī izmaiņas nodarbību sarakstos, 

bet par tām mēs informējam. 

— Cik apmeklētas ir nodarbības? 

— Dienas centru „Kopā būt” dienā vidēji ap-

meklē 5 līdz 15 dalībnieki, bet kopā reģistrēju-

šies pavisam 30, kuri nāk uz tām nodarbībām, 

kuras pašiem interesē. Protams, ir arī tādi 

seniori, kas apmeklē vairākas aktivitātēs nedē-

ļā, pavadot līdz 4 stundām Dienas centrā.  

— Cik viegli iesaistīties Dienas centra 

nodarbībās? 

— Nodarbības apmeklē seniori, personas 50+, 

kas ilgstoši ir bez darba, kā arī cilvēki ar inva-

liditāti. Ja interesē kāda no aktivitātēm, tad 

droši var zvanīt, tālrunis 26334547, vai atnākt 

uz Dienas centru „Kopā būt”, Jaunā iela 39i, 

Jēkabpils. Vienīgais, kas jāizdara, ir jāuzraksta 

iesniegums, par to ka vēlaties piedalīties no-

darbībās un tad var sākt!  

— Kādi ir Dienas centra „Kopā būt” 

nākotnes plāni? 

— Vasaras periodā strādājam ar pieklusinātu 

intensitāti, bet tāpat visas nodarbības notiek, 

tāpēc līdz septembrim nav plānotas nekādas 

izmaiņas. Nākotnē plānojam attīstīt jaunus 

nodarbību veidus, vadīšanā iesaistīt vairāk 

brīvprātīgo, kas būtu savas jomas speciālisti 

un spētu un vēlētos dalīties ar savām zināša-

nām. Jau šobrīd darba uzsākšanas stadijā ir 

kokapstrādes darbnīcas pakalpojumu piedā-

vājums, ko brīvprātīgi vada Dainis Zeltiņš. 

Dienas centra darbībai ir ieplānots piesaistīt 

sociālo darbinieku un psihologu, bet tie ir 

mazliet tālākas perspektīvas plāni.  

Ceru, ka Dienas centra “Kopā būt” apmeklētāji 

būs joprojām aktīvi un iesaistīsies aktivitātēs 

arī turpmāk! Bet noteikti mēs gaidām arī 

jaunus dalībniekus. Nesēdiet mājās, ja ir gar-

laicīgi, nāciet pie mums! 

Eiropas brīvprātīgā darba projekta 

"Volunteers discovery" dalībniece no Armē-

nijas Ani strādā Dienas centrā "Kopā būt", 

pašlaik vadot angļu nodarbības gan senio-

riem, gan grupai ar priekšzināšanām.  

DIENAS CENTRA „KOPĀ BŪT”  

DARBĪBA UN NĀKOTNES PLĀNI 

Dienas centra "Kopā būt" dalībnieces piedalās deju nodarbībās, ko vada 

viena no deju kopas "Daugavietes" dalībniecēm Velta Antonoviča.  

Indiešu deju studijas "Bharata" dejotāju labdarības koncerts 

Dienas centrā "Kopā būt" pulcēja pilnu zāli ar skatītājiem. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja 

vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa 

ar kokapstrādes darbnīcas vadītāju 

D.Zeltiņu pārrunā SR Dienas centrā "Kopā 

būt" radītās  iespējas 
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Katrs vecāks gaida bērniņa pirmo vār-

du – pirmo reizi izdzirdēt “mamma” un 

“tētis”. Tomēr dažreiz valodas attīstība 

kavējas un dara raizes vecākiem. 

Ja bērns nerunā vai apkārtējiem grūti saprast 

bērna runu, ja ir valodas attīstības aizture, 

nepareiza skaņu izruna, skaņu jaukšana vai 

aizstāšana, atsevišķu skaņu neizrunāšana, 

balss traucējumi, runas tempa un ritma trau-

cējumi, stostīšanās, košļāšanas un rīšanas 

grūtības, tai skaitā zīšanas traucējumi, pastip-

rināta siekalošanās, palīdzēt var audiologo-

pēds. 

Rehabilitācijas centrā “Poga” darbojos izcila 

audiologopēde Jeļena Kondratjeva. Viņa ar 

mīlestību un gādību palīdz mazajiem ķipariem 

pareizi izrunāt skaņas, palīdz novērst fonāci-

jas un rīšanas traucējumus. 

Lai bērni saņemtu bezmaksas audiologopēda 

palīdzību, nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. 

Vienas audiologopēda nodarbības izmaksas ir 

25 eiro. 

Palīdzēsim bērniem iemācīties runāt! 

Vairāk šeit. 

ZIEDOT.LV PROJEKTS „MĀMIŅ, ES TEVI MĪLU!” 

LATVIJAS PILSONISKĀS ALIANSES ZIŅAS 

Saeima balso PRET  

sabiedrības līdzdalību 

20.jūnijā, neskatoties uz vairākkārtējiem ne-

valstiskā sektora aicinājumiem lemt par liku-

ma steidzamu pieņemšanu, Saeima nobalsoja 

PAR Vietējo pašvaldību referendumu likuma 

izskatīšanas novilcināšanu, kas visticamāk 

rezultēsies ar likuma nepieņemšanu šajā Saei-

mas sasaukumā un vēl vienu atņemtu iespēju 

iedzīvotājiem paust savu nostāju biežāk par 

vienu reizi četros gados pie vēlēšanu urnām.  

20. jūnija balsojumā 48 deputāti no ZZS, 

SASKAŅA un VL-TB/LNNKS nobalsoja PAR 

likuma novilcināšanu, kā arī 11 deputāti no VL

-TB/LNNK un 1 deputāts no Vienotības attu-

rējās no balsojuma, kas arī būtībā balsojumu 

pret sabiedrības līdzdalības. 

Sabiedriskās organizācijas nav apmierinātas 

ar Saeimas balsojumu apzināti novilcināt 

Pašvaldību referendumu likuma izskatīšanu, 

jo šobrīd iedzīvotājiem gandrīz nav iespēju 

ietekmēt pašvaldības domes lēmumus, un 

sabiedriskajām apspriedēm nav juridisku 

seku. Tādēļ sabiedriskās organizācijas prasa 

jautājumu atbildīgajā komisijā skatīt prioritāri 

rudens sesijas sākumā un likumprojektu Saei-

mas plenārsēdē skatīt trešajā lasījumā līdz 13. 

Saeimas vēlēšanām. 

13.jūnijā sabiedriskās organizācijas izsūtīja 

elektronisku vēstuli visiem Saeimas deputā-

tiem, aicinot plenārsēdē balsot pret ierosinā-

jumu novilcināt Vietējo pašvaldību referendu-

mu likuma izskatīšanu. Vēstulē deputātiem 

sabiedriskās organizācijas vērsa uzmanību uz 

to, ka pašvaldību referendumu iespējas sa-

biedrība gaida jau no 90-to gadu beigām, un 

ka priekšlikumu termiņa pagarināšana nozī-

mē šī likuma pieņemšanas novilcināšanu - 

riskējot ar to, ka 12.Saeimas sasaukuma laikā 

tas nenonāks trešajā lasījumā. Tādā gadījumā 

šo likumu, pie kura ir strādājuši vairāki Saei-

mas sasaukumi, vairs nebūs iespējas pārņemt 

arī nākamajam Saeimas sasaukumam un 

darbs būs jāatsāk no nulles. 

14.jūnija Saeimas darba kārtībā balsojums 

lēmumprojektā "Par priekšlikumu iesniegša-

nas termiņa pagarināšanu likumprojekta 

“Vietējo pašvaldību referendumu li-

kums” (Nr.76/Lp12) trešajam lasījumam līdz 

2018.gada 1.augustam, tika atlikts, izsludinot 

plenārsēdes pārtraukums līdz vakardienai, 

20.jūnija plkst. 10.00, kas ir 2 dienas līdz 

sesijas beigām. 

Aicinājumam pievienojušās šādas organizāci-

jas: Latvijas Pilsoniskā Alianse, domnīca Pro-

vidus, Jūrmalas Aizsardzības biedrība, Latvi-

jas Lauku forums, Rīgas Apkaimju alianse, 

Sabiedrības Līdzdalības Fonds (manabalss.lv), 

apvienība "Pilsēta Cilvēkiem”, Sabiedrība par 

atklātību - Delna, Kurzemes NVO atbalsta 

centrs un Saldus aizsardzības biedrība. 

 

Jūnija Memoranda  

padomes sēde 

27.06.2018. notiks Nevalstisko organizāciju 

un Ministru kabineta sadarbības memoranda 

īstenošanas padomes (Memoranda padome) 

sēde, kurā tiks skatīts nevalstiskajam sekto-

ram būtisks jautājums -Kultūras  ministrija 

ziņos par  sagatavotajiem grozījumiem Sa-

biedrības integrācijas fonda likumā.  

Latvijas Pilsoniskā alianse ziņos par Valsts  

budžeta  finansētās  programmas "NVO   

fonds" prioritātēm 2019.gadam. Tāpat tiks 

skatīts: NVO  pārstāvja deleģēšanu  darbam  

Eiropas Savienības  

struktūrfondu  un  

Kohēzijas  fonda 2014.- 

2020.gada  plānošanas  

perioda  Uzraudzības komitejā; darba  grupas  

izveidošana  sadarbības  starp nevalstiskajām  

organizācijām  un  valsts  pārvaldi uzlaboša-

nai; Memoranda   padomes NVO  puses  pār-

stāvju vēlēšanu norise. 

Kā ierasts tiks nodrošināta arī Memoranda 

padomes sēdes tiešraide MK tīmekļvietnes 

sākumlapā, bet, ja vēlaties piedalīties sēdē 

klātienē, informāciju par Jūsu organizācijas 

pārstāvju dalību (norādot sēdes dalībnieku 

datus šādā secībā: uzvārds, vārds un personas 

koda pirmā puse) lūdzu līdz 2018.gada 

26.jūnija plkst. 17.00 nosūtiet uz e-pastu: 

nvo@mk.gov.lv. 

 

Jurista padoms Nr.18. - 

Personas datu apstrādes 

principi 

Nevalstiskās organizācijas, tāpat kā citas juri-

diskas personas, dažādu mērķu, piemēram, 

aktivitāšu projektu ietvaros īstenošanas ietva-

ros nereti ievāc, apstrādā un uzglabā dažādus 

fizisko personu datus. Tas, kā šis process ir 

organizējams, regulē Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 

27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 

datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/

EK  jeb Vispārīgā datu aizsardzības regula.  

Par principiem, kas jāņem vērā arī nevalstis-

kajām organizācijām, lasiet jaunākajā Jurista 

padomā. 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītī-

bas, kultūras un sporta departamenta Sabied-

rības integrācijas programmas ietvaros. 

https://www.ziedot.lv/mamin-es-tevi-milu-3121?utm_campaign=zz%20j%C5%ABn%2018&utm_source=Traffic&utm_medium=email
http://nvo.lv/site/attachments/25/06/2018/Jurista_padoms_Nr._18.pdf
http://nvo.lv/site/attachments/25/06/2018/Jurista_padoms_Nr._18.pdf
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Aicinām Jelgavas un Zemgales neval-

stisko organizāciju pārstāvjus, kā arī 

interesentus bez īpašas organizāciju 

piederības apgūt projektu sagatavoša-

nas iemaņas.  

Seminārs - apmācības notiks 10.07.2018. no 

10:00 - 16:00 ar pārtraukumu plkst. 12:30 - 

13:00, Jelgava, Lielā ielā 15-2. Semināra uzde-

vums ir attīstīt ideju izstrādes iemaņas un 

projektu sagatavošanas prasmes. Semināra 

laikā tiks sniegtas teorētiskas un praktiskas 

zināšanas par šādām tēmām: *Situācijas ana-

līze *Ieinteresēto pušu analīze *Problēmu 

analīze *Jaunas ideju attīstības metodes 

*Problēmu koks *Mērķu un rādītāju formulē-

šana *Projekta uzbūve no a-z *Mērķis 

*Uzdevumi *Resursi *Laiks *Rezultāti *Riski 

*Uzraudzība *Ilgtspēja *Triki un padomi 

*Avoti resursiem 

 Semināru vadīs: Vita Dzalbe – Zemgales NVO 

Centra projektu koordinatore. Profesionālā 

augstākā izglītība maģistra studiju program-

mā “Projektu vadībā”, Latvijas Lauksaimniecī-

bas universitāte. Darba pieredze projektu 

sagatavosanā, ieviešanā un uzraudzībā kopš 

2013. gada un Rasma Pīpiķe – pašnodarbināts 

eksperts zināšanu pārnesē - kustības RA.DU 

aizsācēja. MBA Rīgas Tehniskā universitāte 

un sociālo zinātņu bakalaurs. Personīgās mo-

tivācijas un organizāciju attīstības speciāliste 

ar pieredzi praktiskajā lobēšanā un sabiedrī-

bas līdzdalības procesu organizēšanā. Ilggadē-

ja pieredze darbā ar cilvēkiem un to untu-

miem. 

Maksa par semināru ir 18 eiro. 

Semināram var pieteikties, līdz 5. jūlijam 

aizpildot elektronisko pieteikuma anketu. 

Uz tikšanos! 

SEMINĀRS "PROJEKTU SAGATAVOŠANA - VEIKSMĪGAM TU 10.07.2018." 

ZEMGALES NVO CENTRS ZIŅAS 

Atzīmējot Latvijas simtgadi un ar Latvijas 

Kultūrkapitāla fonda atbalstu biedrība 

Piepildīto sapņu istaba aicina Jūs pieteik-

ties bezmaksas radošās rakstniecības meis-

tarklasei Dabā Būt , kas notiks 2018. gada 

14. jūlijā no pulksten 12:00 līdz 17:00 Po-

kaiņu mežā, Naudītes pagastā.  Meistarkla-

ses vadītājas Linda Skranda un Inese Prie-

dīte iepazīstinās dalībniekus ar metodēm, 

kas palīdz pārvarēt radošās domāšanas 

blokus, atrast idejas rakstīšanai un oriģinā-

lāk izmantot valodu. Šajā nodarbībā īpašs 

uzsvars tiks likts uz apkārtējās vides izmanto-

šanu un būšanu dabā rakstīšanas un radošajā 

procesā. 

Šī ir praktiska nodarbība - jāraksta būs daudz 

un pēc vēlēšanās dalībnieki varēs dalīties 

savos darbos ar citiem. Ja laika apstākļi būs 

labi, viss darbs notiks laukā. Lietus gadījumā 

paslēpsimies Pokaiņu meža informācijas cen-

tra telpās. 

Meistarklasei ir aicināts pieteikties ikviens, 

kam patīk rakstīt. Vecumam vai iepriekšējai 

pieredzei rakstīšanā nav nozīmes. Uzdevumi, 

ko apgūsim, palīdzēs ne tikai daiļliteratūras 

radīšanā, bet arī vēstuļu, reklāmas tekstu, 

dienasgrāmatu, blogu un citu rakstu darbu 

tapšanā. 

Meistarklase ietvers divas divu stundu ilgas 

rakstīšanas sesijas un stundu ilgu pārtrau-

kumu piknikam un neformālai kopā būša-

nai. 

 

Lai pieteiktos, lūdzam aizpildīt nelielu 

pieteikuma anketu tiešsaistē. Sīkāka infor-

mācija par šo projektu pieejama arī tā in-

terneta lapā https://www.rakstulatviju.lv/. 

Būsim priecīgi ar Jums satikties, kā arī patei-

cīgi, ja nodosiet šo informāciju citiem cilvē-

kiem, kam šāda aktivitāte varētu būt noderī-

ga! 

IESPĒJA PIEDALĪTIES BEZMAKSAS  

RADOŠĀS RAKSTĪŠANAS NODARBĪBĀ POKAIŅOS 

Eiropas Parlamenta (EP) Eiropas Pilso-

ņu balvas komiteja paziņojusi 2018. 

gada balvas laureātus no visas Eiropas 

Savienības (ES) – no Latvijas tā piešķir-

ta kustībai “Iespējamā misija”. 

Kustību “Iespējamā misija” izvirzīja Eiropas 

Tautas partijas (ETP) Latvijas EP deputāti – 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pa-

briks un Inese Vaidere. 

Eiropas Pilsoņu balva ir Eiropas mēroga ap-

balvojums, ko Eiropas Parlaments ik gadu 

piešķir personām, grupām vai organizācijām 

par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu, 

veicinot ES iedzīvotāju savstarpējo sapratni 

un saliedētību, sekmējot pārrobežu sadarbību 

ES ietvaros, kas 

stiprina Eiropas 

garu. Balvu piešķir 

arī par ikdienas 

darbību, kas aplie-

cina un sabiedrībā 

nostiprina Eiropas 

Savienības Pamat-

tiesību hartā paus-

tās kopējās vērtības – cilvēka cieņu, brīvību, 

vienlīdzību un solidaritāti. 

Kustības “Iespējamās misija” valdes priekšsē-

dētāja un dibinātāja Ingrīda Blūma: 

“Iespējamā misija 10 gadu laikā ir pierādījusi, 

ka izglītības sistēmai Latvijā var piesaistīt 

spējīgākos Latvijas un arī citu valstu augstsko-

lu absolventus. Esmu pārlie-

cināta, ka mūsu izglītība būs 

tik laba, cik labi ir mūsu 

skolotāji. Paldies ikvienam 

Iespējamās misijas dalībnie-

kam un atbalstītājam, kuri 

patiesi tic, ka kvalitatīva 

izglītība ir Latvijas izaug-

smes atslēga. Visas kopienas 

vārdā izsaku pateicību arī Eiropas Parlamen-

tam par izrādīto godu!” 

Sandra Kalniete: “1862.gadā “Pēterburgas 

Avīzēs” Valdemārs uzsvēra, ka latviešiem 

vajadzīgas trīs lietas: pirmām kārtām skolas, 

otrām kārtām skolas un trešām kārtām skolas. 

Lasīt tālāk.  

KUSTĪBAI “IESPĒJAMĀ MISIJA” – EIROPAS PILSOŅU BALVA! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqt3fCOzW2fVjvsjGy-Sa2yviA4jlX3eselm18RVRgbVTRqQ/viewform
http://piepildi.org/
https://www.facebook.com/events/2074170839488028/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemM_1UBskFwhDDcpEJj-b7Tn1CanZyddYP_g8mP7TBvHaFaA/viewform
https://www.rakstulatviju.lv/
http://jekabpilsnvo.lv/2018/06/kustibai-iespejama-misija-eiropas-pilsonu-balva/
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21.jūnija Jēkabpils pilsētas domes sēdē 

deputāti atbalstīja lēmumprojektu par  

finansējuma piešķiršanu nevalstisko 

organizāciju projektiem.  

Kopumā projektu konkursam tika iesniegti 10 

projekti. Projektus vērtēja NVO projektu iz-

vērtēšanas darba grupa. Divi no iesniegtajiem 

projektiem nekvalificējās tālāk, jo neatbilda 

administratīvajiem kritērijiem.  

Atbalstīti un finansējums piešķirts šādiem 

projektiem: 

 

•Ģimenes un audžuģimenes atbalsta 

b i e d r ī b a  “ D o m u s ” .  P r o j e k t s : 

“Sabiedriskā labuma radīšana caur 

uzņēmējdarbību”. 

Aktivitātes: seminārs, kurā iedzīvotāji un 

nevalstiskās organizācijas tiks informētas par 

sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas nosacī-

jumiem, valsts atbalsta saņemšanas iespējām 

sociālai uzņēmējdarbībai un diskusijā tiks 

apspriestas idejas iespējām uzņēmuma peļņu 

novirzīt sabiedriskā labuma aktivitātēm un 

uzlabot dzīves kvalitāti sociālās atstumtības 

riskam pakļautām iedzīvotāju grupām un 

sabiedrības labklājībai kopumā. Projekta ko-

pējās izmaksas: 1400,00 euro. Pašvaldībai 

projektā pieprasītā summa un piešķirtais 

finansējums: 1000,00 euro. 

 

•Ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība 

“Javir”, projekts: “Projekta nosau-

kums: “Tautas tradīciju kamols”. Aktivi-

tātes: radošā darbnīca “Vainadziņš” bibliotē-

kā, kur varēs dot otro dzīvi audumam un izga-

tavot galvasrotu; aptauja par biedrības “Javir” 

aktivitātēm un sabiedrības domām un uztveri 

par Jēkabpils pilsētas tēlu; muzikāls flash 

mob “Divi svētki, viena draudzīga ģimene” par 

godu Ukraiņu neatkarības dienai un Latvijas 

simtgadei; pasākums “Rakstu zīmes mūs ap-

vieno”. Pasākums “Zelta rudens”, kā ietvaros 

tiks organizēta Aleksandra Lalova dzejas grā-

matas prezentācija; bērnu un jauniešu defilē – 

ukraiņu senču atjaunoti tautas tērpi kopā ar 

latviešu tautas tērpiem; koncertprogramma, 

kurā piedalās bērni, jaunieši, solisti, ansam-

blis “Javir” u.c. Projekta kopējās izmaksas: 

1790,00 euro. Pašvaldībai projektā pieprasītā 

summa un piešķirtais finansējums:1000,00 

euro. 

 

Poļu biedrība “Rodacy”. Projekts: 

“Vienoti Latvijai!”. Aktivitātes: koku stādī-

šana - katra mazākumtautība stāda kokus, kas 

simbolizē attiecīgo tautu. Latvijas simtgadei 

veltīts koncerts, kurā piedalīsies mazākumtau-

tību biedrību un viesu no Sokolov Podlaski 

vokālie ansambļi un deju kolektīvi. Biedrības 

interneta mājaslapas www.rodacy.lv uzlaboša-

na. Projekta kopējās izmaksas: 1924,00 euro. 

Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un 

piešķirtais finansējums: 1000,00 euro. 

 

• Biedrība “Jēkabpils uzņēmēju biedrī-

ba. Projekts: “Efektīva pārdošana”. 

Aktivitātes:  seminārs “Efektīva pārdošana”, 

kas ietver izglītojošo daļu un praktiskus grupu 

uzdevumus, lomu spēles u.c. veida vingrināju-

mus. Projekta kopējās izmaksas: 1675,00 

euro. Pašvaldībai projektā pieprasītā summa 

un piešķirtais finansējums: 1000,00 euro. 

 

Projekts: “Motokluba popularizēšana 

un aktīva dzīvesveida veicināšana Jē-

kabpilī”. Aktivitātes:  moto pasākums Jēkab-

pils pilsētas svētkos – mototehnikas apskate, 

fotografēšanās, informēšana par biedrību.  

Piedalīšanās brīvprātīgā darba akcijā 

“Brīvprātīgais uz 1 dienu” – nodarbības skolē-

niem un izglītošana par drošu braukšanu. 

Gatavošanās Ziemassvētku skrējienam ap 

Radžu ūdenskrātuvi. Projekta kopējās izmak-

sas: 1303,50 euro. Pašvaldībai projektā pie-

prasītā summa un piešķirtais finansējums: 

1000,00 euro. 

 

Biedrība kristīgai paaudžu kopībai 

“ T i l t s ” .  P r o j e k t a  n o s a u k u m s : 

“Vakarēšana”. Aktivitātes: paredzētas sešas 

aktivitātes – piecas darbnīcas, kurās tiek gūts 

ieskats dažādās psihoterapijā pielietojamās 

metodēs un kuras apvieno darbnīcu virsmēr-

ķis un sestā aktivitāte – sarunu spēles radīša-

na. Projekta kopējās izmaksas: 1200,00 euro. 

Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un 

piešķirtais finansējums: 940,00 euro. 

 

Jēkabpils Pensionāru apvienība 

“Sasaiste”. Projekts: “Uzdrošinies ie-

saistīties!”. Aktivitātes: vīru vokālā ansam-

bļa “Virši” un veselības grupas “Varavīksne” 

darbības nodrošināšana; vīru vokālā ansam-

bļa “Virši” dalība senioru ansambļu sadziedā-

šanās svētkos K.Ulmaņa dzimtas mājās 

“Pikšās”; Atvērtā skatuve Pasaules senioru 

dienā, interaktīvā nodarbība “Kā dzīvot aiz-

rautīgi”; dalība koncertā, kas tiek rīkots sadar-

bībā ar citiem pašdarbības kolektīviem “Starp 

Mārtiņiem un Ziemassvētkiem”. 

Projekta kopējās izmaksas: 1390,00 euro. 

Pašvaldībai projektā pieprasītā summa un 

piešķirtais finansējums: 970,00 euro. 

 

• Biedrība “Jēkabpils mantojums”. Pro-

jekts: “Pasta ielas nami fotogrāfijās, 

stāstos, nostāstos un pastāstos”. Aktivi-

tātes: Pasta ielas namu fotofiksācija, informā-

cijas vākšana, atlase un apkopošana, atklātņu 

dizaina izstrāde, sagatavošana drukāšanai, 

drukāšana un izplatīšana; savāktā materiāla 

un iespiesto atklātņu prezentācijas pasākuma 

sarīkošana, uz kuru tiks aicināti Pasta ielas 

iedzīvotāji un visi interesenti. Projekta kopē-

jās izmaksas: 1488,00 euro. Pašvaldībai pro-

jektā pieprasītā summa un piešķirtais finansē-

jums: 1000,00 euro. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības  

Sabiedrisko attiecību nodaļa 

NVO PROJEKTU KONKURSĀ  

ATBALSTĪTI ASTOŅI PROJEKTI 
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E-avīzi veidoja: 

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

Anita Sproģe, kanita2@inbox.lv, t. 28232210 

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 

Līdz 2018. gada 1. septembrim 

bezpeļņas organizācijas, biedrī-

bas un izglītības iestādes (skolas, 

augstskolas un institūti), kā arī 

jomu profesionāļi aicināti pieteik-

ties Baltijas-Amerikas Brīvības 

Fonda (BAFF) stipendijai un at-

balsta programmai Baltijas-

Amerikas Dialogs, kas piedāvā 

finansējumu zināšanu apmaiņas 

veicināšanai starp Latviju un 

ASV. 

Divpusējās programmas ietvaros: 

- dažādu jomu nevalstiskās organizāci-

jas, biedrības un izglītības iestādes var 

piesaistīt finansējumu ASV speciālista, 

eksperta vai vieslektora vizītes organi-

zēšanai un uzturēšanās izdevumu seg-

šanai. Pieejamais finansējums projek-

tam ir līdz 10 000 ASV dolāru.  

- jomu profesionāļi no Latvijas var 

pieprasīt finansējumu ceļa un uzturēša-

nās izdevumu segšanai, lai uzstātos 

jomai nozīmīgā pasākumā ASV. Pieeja-

mais finansējums ir līdz 5 000 ASV 

dolāru.   

Uz stipendiju var pretendēt jebkuras 

jomas bezpeļņas organizācijas, biedrī-

bas, izglītības iestādes (skolas, augst-

skolas un institūti) un profesionāļi, kas 

izveidojuši vai vēlas izveidot sadarbību 

ar Amerikas Savienotajām Valstīm. 

Programmas galvenais mērķis ir lietde-

rīgu zināšanu ieguve no ASV, kuras 

būtu pielietojamas Latvijas dažādu 

nozaru sakārtošanai, kultūras, veselī-

bas, izglītības u.c. jomu attīstībai. Līdz 

šim savus projektus veiksmīgi realizēju-

šas biedrības “Skalbes”, “Strenči”, 

“Avantis”, Rīgas Valda Zālīša pamat-

skola, Latvijas Radio, dažādas Latvijas 

augstskolas, kā arī mākslas un kultūras 

centri. 

Pieteikties Baltijas-Amerikas Dialogs 

programmas stipendijai var līdz š.g. 1. 

septembrim, nepieciešamos dokumen-

tus iesniedzot elektroniski fonda mājas-

lapā  

Lai piedalītos konkursā, jāaizpilda 

pieteikuma veidlapa un jāiesniedz plā-

notā projekta izvērsts izklāsts angļu 

valodā.   

Dalība Baltijas-Amerikas Brīvības Fon-

da stipendiju programmās ir bezmak-

sas, stipendiātus izvēloties konkursa 

kārtībā. Baltijas-Amerikas Brīvības 

Fonds darbojas Baltijas valstīs kopš 

2010. gada rudens. Fonda misija ir 

stiprināt saikni starp ASV un Igauniju, 

Latviju un Lietuvu, īstenojot izglītības 

un apmaiņas programmas, kas vērstas 

uz ekonomisko izaugsmi un demokrā-

tisko procesu attīstību.  

Papildu informācija: 

Ilze Bembere 

BAFF programmas Latvijā 

m. 22047799 

ibembere@ciee.org 
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