
2018. gada marts 

Agita Pleiko,  

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Viena no Latvijas pazīstamākajām NVO 

sadarbības platformām ir biedrība 

“Latvijas Pilsoniskā alianse”, kuras 

viena no 128 biedrorganizācijām nu jau 

sesto gadu ir arī biedrība “Jēkabpils 

NVO resursu centrs”. Tāpēc ikgadējā 

gada pārskata sapulcē Rīgā, Gētes insti-

tūtā, 14.martā piedalījās “Jēkabpils 

NVO resursu centrs” pārstāve, valdes 

priekšsēdētāja Agita Pleiko. 

Biedru sapulces dalībnieki tika iepazīstināti ar 

2017.gada pārskatu, pēc tam diskusijā tika 

pārrunāti svarīgākie 2018.gadā veicamie uz-

devumi: jaunās stratēģijas izstrāde, nozaru 

darbu grupu izveide, kvalitatīva dialoga veici-

nāšana starp nevalstiskajām organizācijām un 

valsts pārvaldi, sektora finanšu pārskats un 

finanšu pieejamība no dažādiem avotiem. Ar 

prezentāciju var iepazīties šeit.  

Kopsapulcē tika arī ievēlēta jaunā padome, 

sastāvu skatīt šeit. 

Marta numurā: 

Meklējam  

brīvprātīgo  

Rumānijai 

Dziedam  

tautasdziesmas 

 

Biznesa  

idejas  

darbnīcā 

Spānietes  

pie mums 

 

NVO saņem  

balvas 

 

Brīvprātīgā  

darba  

gandarījums 

"Kad zirgs  

bija cilvēka  

spārni" 
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5. 
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VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE 
E-avīze tiek izdota Latvijas valsts budžeta finansētas programmas "NVO 

fonds" biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" realizētā  

projektā "Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģio-

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

PIEDALĀS eLPA BIEDRU SAPULCĒ RĪGĀ 

AICINA SKOLAS PIETEIKTIES JAUNIEŠU INFORMATĪVAJĀM STUNDĀM 

Viena informatīvā stunda ietver biedrības 

projekta jaunatnes darba koordinatora 40 

minūšu informatīvu sarunu ar jauniešu (13-25 

gadi) auditoriju (līdz 25 dalībniekiem). Infor-

matīvās stundas saturs veidots tā, lai jaunie-

šiem sniegtu pamata informāciju par pilsonis-

kas sabiedrības veidošanās principiem un 

jauniešu iespējām līdziesaistīties, kā arī mak-

simāli atbildētu uz tēmas neskaidrajiem jautā-

jumiem. 

Jau ziņots, ka biedrība “Jēkabpils NVO resur-

su centrs” ir guvusi Latvijas valsts budžeta 

2018.gada programmas „NVO fonds” finansē-

jumu projekta “Sabiedrības līdzdalības resur-

su attīstīšana Vidusdaugavas reģionā” realizē-

šanai. Projekta ietvaros paredzētas gan infor-

matīvās stundas Vidusdaugavas reģiona sko-

lēniem par pilsoniskās līdzdalības tēmu, gan 

interaktīvas diskusijas un brīvprātīgā darba 

mini iniciatīvu veidošana.  

Par visu projektā aktuālo iespējams izlasīt 

biedrības mājaslapā www.jekabpilsnvo.lv, kur 

izveidota atsevišķa projekta sadaļa. Aicinām 

sekot un piedalīties arī citos pasākumos!  

 

 

 

Projektu “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīša-

na Vidusdaugavas reģionā” finansiāli atbalsta 

Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” aicina Jēkabpils pilsētas un apkārtējo 

novadu skolas pieteikties informatīvo stundu norisei par pilsoniskās līdzdalības 

iespējām jauniešiem. 

Pieteikties iespējams, rakstot nvoresursi@inbox.lv vai  

zvanot 29449622 un 28395188.  

13. 
lpp. 

11. 
lpp. 

10. 
lpp. 

http://nvo.lv/site/attachments/19/03/2018/Alianse_prezentacija_2018.pdf
http://nvo.lv/site/attachments/19/03/2018/000.png
http://www.jekabpilsnvo.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
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Ieva Kasparoviča, 

biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes 

locekle 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” aicina pieteikties jauniešus no 

17 gadu vecuma Eiropas brīvprātīgā 

darba īstermiņa projektam Rumānijā 

laikā no 26.jūnija līdz 23.augustam. 

Plānots, ka Rumānijas projektā “To Get There 

TOGETHER” satiksies jaunieši no deviņām 

valstīm, tā mērķis ir nodrošināt izglītības 

iespējas dažāda vecuma un sociālā stāvokļa 

bērniem un jauniešiem.  

Potenciālajam brīvprātīgajam jābūt ieintere-

sētam mācīties un pilnveidot pašam sevi, 

jābūt atvērtam, tolerantam pret citas kultūras 

pārstāvjiem, jo būs jāstrādā multikulturālā 

vidē, jāmīl darbs ar bērniem un jauniešiem. 

Nav nepieciešamas kādas īpašas prasmes, 

jaunietim jābūt vienkārši atbildīgam, pozitī-

vam, enerģiskam, komunikablam un, pro-

tams, vēlamas angļu valodas pamatzināšanas, 

lai varētu komunicēt ar pārējiem projekta 

dalībniekiem un organizatoriem. 

Projekta laikā Eiropas brīvprātīgie attīstīs gan 

sociālās, gan arī izglītības prasmes un kompe-

tences. Brīvprātīgie mācīsies plānot, īstenot 

un pielāgot izglītojošus pasākumus un aktivi-

tātes dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. 

Tiks veicinātas dažādas prasmes un rado-

šums, strādājot arī ar bērniem un jauniešiem, 

kuriem ir ierobežotas iespējas. 

Interesentiem rakstīt uz e-pastu nvoresur-

si@inbox.lv vai zvanīt uz tālruņa numuru 

65220097 vai 29449622. 

MEKLĒJAM BRĪVPRĀTĪGO ĪSTERMIŅA PROJEKTAM  

RUMĀNIJĀ “TO GET THERE TOGETHER” 

Latvijas Republikas  

Saeimas priekšsēdētājas  

Ināras Mūrnieces  

aicinājums 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
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PIEDĀVĀ INDIEŠU DEJU BEZMAKSAS KONCERTU 

7.aprīlī plkst.14:00 SR Dienas 

centrā “Kopā būt” ,Jēkabpilī, 

Jaunajā ielā 39i notiks indie-

šu klasiskās deju studijas 

"Bharata" piedāvātais BEZ-

MAKSAS deju KONCERTS. 

Indiešu deju studijas “Bharata” 

pirmsākumi meklējami 2005. 

gadā. Studija pārstāv Dienvid-

indijas klasisko deju Bhara-

tanatyam. Kopš 2011.gada pastāv arī biedrība 

"Indiešu kultūras centrs Bharata", 

kuras mērķis ir bagātināt Latvijas 

kultūras telpu ar Indijas kultūras 

programmu organizēšanu un pro-

ducēšanu. 

Studijas mājas lapa: 

www.bharata.lv 

FB oficiālā lapa: https://

www.facebook.com/

bharata.culture.centre/ 

Izziņai 

Indiešu klasiskā deja pārstāv kustību grāciju, ekspresiju un emocijas, kas tiek parādītas ar 

roku žestiem, acīm un sejas izteiksmi. Dejotājs izspēlē ne tikai dziesmas tekstu, bet arī 

emocionāli bagāto mūzikas saturu, pakļaujot savas dvēseles noskaņojumu mūzikas vil-

nim. Emocijas ir kā instruments, ar kura palīdzību var radīt brīnumainu citas realitātes 

iespaidu. Indijas klasiskā deja ir daudzpusīga un sena mākslas forma, kura cieši saistīta 

ar mūziku, literatūru, tēlniecību, glezniecību un it īpaši ar Indijas garīgo kultūru.  

IESPĒJA SOCIĀLO UZŅĒMUMU UN SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

IDEJU ĪSTENOŠANAI 

16.05.2018. “RISEBA” ARHITEKTŪRAS 

UN MEDIJU CENTRĀ H2O 6, Durbes 

ielā 4, Rīgā notiks Latvijas Sociālās uz-

ņēmējdarbības asociācijas organizētais 

Sociālās uzņēmējdarbības FORUMS 

2018. 

Foruma īpašais notikums: sociālo uzņēmumu 

un sociālās uzņēmējdarbības ideju prezentāci-

ju konkurss, , kurā iespējams saņemt 1000 

EUR mini-investīciju - stipendiju no labdarī-

bas veikala "Otrā Elpa" - sava sociālā uzņēmu-

ma vai idejas attīstībai un, kur uzvarētāju 

noteiks auditorijas balsojums. Vairāk - pievie-

notajā infogrammā. 

Konkurss norisinās divās kārtās, un tam var 

pieteikties ikviens LSUA biedrs - gan esošie 

sociālie uzņēmumi, gan tie, kas tādus vēl tikai 

veidos. 

Šī gada Foruma tēma - INVESTĪCIJU PIE-

SAISTE. Izzināsim visu par un ap investīcijām 

un to veidiem, diskutēsim un kopā meklēsim 

idejas, kādam ir jābūt sociālajam uzņēmu-

mam, lai ieinteresētu investorus, aplūkosim 

sociālo uzņēmumu investīciju piesaistes piere-

dzes stāstus no Latvijas un Itālijas, noskaidro-

sim biežākos “klupšanas akmeņus”, kādēļ 

investīcijas neizdodas piesaistīt, kā arī uzklau-

sīsim pašu investoru viedokli par to, ko viņi 

meklē sociālajos uzņēmumos.   

Darba valoda: latviešu un angļu (ar sinhrono 

tulkojumu). 

Forumu vada: TV žurnāliste Kristīne Garklāva  

Foruma auditorija: 170 dalībnieki (sociālie 

uzņēmēji, šīs jomas interesenti, investori) no 

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.   Lasīt tālāk 

http://www.bharata.lv
https://www.facebook.com/bharata.culture.centre/
https://www.facebook.com/bharata.culture.centre/
https://www.facebook.com/bharata.culture.centre/
http://jekabpilsnvo.lv/2018/03/iespeja-socialo-uznemumu-un-socialas-uznemejdarbibas-ideju-istenosanai/
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IZSLUDINĀTS KONKURSS PROGRAMMĀ “ATBALSTS DIASPORAS 

UN LATVIJAS BĒRNU KOPĒJĀM NOMETNĒM” 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludi-

na atklātu projektu konkursu program-

mas „Atbalsts diasporas un Latvijas 

bērnu kopējām nometnēm" ietvaros, 

kas tiek finansēts no Kultūras ministri-

jas budžetā iekļautajiem un Sabiedrības 

integrācijas fondam piešķirtajiem 

valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. 

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas 

saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo 

identitāti. 

Programmas mērķa grupa ir latviešu diaspo-

ras bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī 

viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros 

tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras 

skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes 

stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un 

Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos. 

Kopējais 2018.gadā programmas ietvaros 

pieejamais finansējums ir 140 864,40 EUR no 

Kultūras ministrijas budžetā iekļautajiem un 

Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem 

valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Finansē-

jums tiks sadalīts tā, lai priekšroka tiktu dota 

partnerības projektiem ar dažādās valstīs 

dzīvojošo diasporas bērnu iesaisti. 

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģis-

trēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst 

šādiem nosacījumiem: 

• organizācijai ir vismaz 2 gadu pieredze darbā 

ar bērniem un jauniešiem, piemēram, nomet-

ņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, 

sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā; 

• organizācijai ir iepriekšēja pieredze projektu 

īstenošanā. 

Programmas „Atbalsts diasporas un Latvijas 

bērnu kopējām nometnēm" konkursa noli-

kums un projekta iesnieguma veidlapa pieeja-

ma Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā 

internetā www.sif.gov.lv. 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 

2018.gada 16.aprīlis (saņemšanas datums). 

Projektu iesniegumus var iesniegt: 

• personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu 

Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazi-

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

oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko 

versiju datu nesējā); 

• elektroniska dokumenta formā, kas parak-

stīts ar drošu elektronisko parakstu un laika 

zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: nomet-

nes@sif.gov.lv. 

Jautājumus par projektu iesniegumu sagata-

vošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi kon-

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

tu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 13.aprīlim. 

LM IZSLUDINA KONKURSU BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS  

UN VARDARBĪBAS PREVENCIJAS JOMĀ 

Labklājības ministrija (LM) aicina paš-

valdības un nevalstiskās organizācijas 

no 23. marta līdz 6. aprīlim piedalīties 

projektu konkursā bērnu tiesību aizsar-

dzības un vardarbības prevencijas jo-

mā. Projekta konkursa mērķis ir bēr-

niem, īpaši pirmsskolas un sākumsko-

las vecumā, un speciālistiem, kuri ik-

dienā strādā ar bērniem (pedagogi, 

sociālie pedagogi, sociālie darbinieki 

u.c.), sniegt pamatprasmes un zināša-

nas par drošību un vardarbības risku 

mazināšanu attiecībās ar citiem cilvē-

kiem. 

Gan ANO Bērnu tiesību komisija, gan Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekcija savā 

ikdienas darbā nodrošinot Bērnu un pusaudžu 

uzticības tālruņa 116111 darbību secinājusi, ka 

Latvijā vēl joprojām ir ļoti augsti vardarbības 

pret bērniem un pusaudžu savstarpējās var-

darbības rādītāji. Tādēļ, lai nodrošinātu bērnu 

aizsardzību un mazinātu vardarbības riskus, 

vienlaikus izglītojot pašus bērnu un jauniešus 

par iespējamām vardarbības formām un iz-

pausmēm, LM organizē projektu konkursu, lai 

izglītotu bērnus un speciālistus par vardarbī-

bu, tās izpausmi un iespējamiem riskiem, kā 

arī iespēju saņemt palīdzību. 

Pašvaldības un nevalstiskās organizācijas 

konkursā var pieteikties, iesniedzot LM nepie-

ciešamos dokumentus, kuri norādīti projektu 

konkursa “Bērnu tiesību aizsardzības un var-

darbības prevencijas pasākumu īstenošana” 

nolikumā un Valsts programmas bērna un 

ģimenes stāvokļa uzlabo-

šanai īstenošanas kārtībā. 

Ar konkursa nolikumu un projekta iesniegu-

ma veidlapām var iepazīties un to saņemt LM 

katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.00 

Rīgā, Skolas ielā 28 (iepriekš sazinoties ar 

vecāko eksperti Ritu Paršovu, tālr. 67782954). 

Tāpat ar to var iepazīties interneta vietnes 

www.lm.gov.lv sadaļā „Aktuāli”. 

Projekta īstenošanas termiņš ir 2018. gada 12. 

decembris. Projektu paredzēts finansēt no 

valsts budžeta līdzekļiem. 

Materiāls sagatavots pēc Egila Zariņa, Lab-

klājības ministrijas Komunikācijas nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciālista informācijas 

- 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv 

AICINĀM UZ BIZNESA IDEJU DARBNĪCU JAUNIEŠIEM 

Ieva Gādmane,  

Jaunatnes lietu speciāliste /

Sabiedrisko attiecību nodaļa, Jēkab-

pils pilsētas pašvaldība/ 

Jēkabpils biznesa inkuba-

tors sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas 

pašvaldību, Zemgales Uzņēmējdarbības 

centru, Finanšu institūciju ALTUM un 

Jēkabpils Agrobiznesa kole-

džu rīko "Biznesa Ideju 

darbnīcu" jauniešiem vecu-

mā no 16 līdz 29 gadiem.  

Biznesa ideju darbnīca notiks 

2018.gada 12.aprīlī plkst 12:00 Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžā. Konkursa mērķis ir 

mācīties ģenerēt jauniešu biznesa idejas un 

popularizēt uzņēmējdarbību jauniešu vidū. 

Pieteikties var rakstot uz e-pastu ie-

va.gadmane@jekabpils.lv vai zvanot pa tālru-

ni 25906344 

Veiksmīgākie ideju ģeneratori iegūs iespēju 

piedalīties Zemgales ideju konkursā. 

mailto:ieva.gadmane@jekabpils.lv
mailto:ieva.gadmane@jekabpils.lv
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SKATĀS FILMU CIKLĀ “MĒS – JĒKABPILIEŠI” UZŅEMTĀS 

PORTRETFILMAS 

Jēkabpils NVO resur-

su centra SR Dienas 

centrā “Kopā būt” 

seniori otrdienās ska-

tās Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības finansētā 

dokumentālo filmu 

cikla “Mēs- jēkabpilie-

ši” ietvaros uzņemtās 

filmas par ievēroja-

mākajiem jēkabpilie-

šiem. 

Kā informē Dienas centra 

“Kopā būt” vadītāja Ritma 

Komarova, vēlmi noskatī-

ties filmas par ievērojamākajiem Jēkabpils 

iedzīvotājiem, izteikuši paši dienas centra 

apmeklētāji. Jau noskatītas trīs no dokumen-

tālo filmu kopuma - filma "Būt līdzās", kas  

vēsta par Jēkabpils Goda pilsoni, ilggadējo 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Ilgu Stari, 

filma "Dzīve kā gadalaiki" par 

Jēkabpils Goda pilsoni, ilgga-

dējo Arvīda Žilinska Jēkab-

pils mūzikas skolas direktori 

Leoni Pauniņu un portretfil-

mu par Jēkabpils goda pilso-

ni, Triju Zvaigžņu ordeņa 

saņēmēju, rakstnieci un lite-

ratūrzinātnieci Lūciju Ķuzā-

ni. 

Turpmākajās otrdienās sekos 

filmu ciklā “Mēs - jēkabpilie-

ši” uzņemtie dokumentālie 

stāsti par  Valdi Sakaru, An-

tonu Zvīdri, Viesturu Skrode-

li un citiem izcilajiem Jēkabpils iedzīvotājiem. 

Foto: Ritma Komarova 

JAUNIETES NO SPĀNIJAS VEIC PRAKSI  

“JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRĀ” 

Biedrībā “Jēkabpils NVO resursu centrs” mē-

nesi garā kvalifikācijas praksē Erasmus+ pro-

jekta ietvaros uzturēsies divas jaunietes no 

Spānijas profesionālās izglītības iestādes Col-

legi Badalonès. Abas jaunietes – Jenny Ji 

(Dženija Džī) un Marta Sánchez (Marta San-

česa) ir no Barselonas. Uzņemošā organizācija 

ir izglītības iestāde – Jēkabpils Agrobiznesa 

koledža, kas savukārt ir vienojusies ar Jēkab-

pils NVO resursu centru par prakses nodroši-

nāšanu. Mentora pienākumus veiks resursu 

centra projektu koordinatore Evelīna Elksnīte. 

Jaunietes jau ir viesojušās Jēkabpils NVO resursu 

centra telpās Jaunā ielā 39i, kur iepazinās ar rokdarbu 

nodarbībās tapušajiem filcējumiem un piedalījās angļu 

valodas apmācību iesācējiem nodarbībā. 

No kreisās: pirmās divas - Jēkabpils NVO resursu centrā “Jauniešu garantiju” 

programmā strādājošās Elīna Zīle un Maira Tropa, trešā un ceturtā - jaunietes no 

Spānijas Marta Sančesa un Dženija  Džī.  

SĀKAS PIETEIKŠANĀS ES FONDU APMAKSĀTAJĀ  

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ 

No 12. marta līdz 16. aprīlim strādājošie 

vecumā no 25 gadiem var pieteikties 

Eiropas Savienības (ES) atbalstītajā 

pieaugušo izglītības programmā, kurā 

tiek piedāvāta iespēja paaugstināt savas 

profesionālās prasmes un spēju konku-

rēt darba tirgū. 

Programma domāta, lai cilvēki varētu pārkva-

lificēties un iegūt papildu prasmes. Tā  pare-

dzēta strādājošajiem un pašnodarbinātajiem, 

lai cilvēki saglabātu savu vietu darba tirgū un 

pakāptos labākā pozīcijā. 

Pieteikties var projekta mājaslapā: http://

www.macibaspieaugusajiem.lv/pieejamais-

atbalsts. 

Pēc pieteikšanās mācībām, divu mēnešu laikā 

iedzīvotāji saņems mācību apstiprinājumu, lai 

šī gada jūnijā izglītības iestādēs varētu sākties 

mācību grupu komplektēšana un mācības. 

Mācībām varēs pieteikties strādājoši un paš-

nodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem 

ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību - pamatiz-

glītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai 

augstāko izglītību atkarībā no izvēlētajām 

mācībām un tajās nepieciešamajām priekšzi-

nāšanām. 

Lasīt tālāk 

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieejamais-atbalsts
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieejamais-atbalsts
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieejamais-atbalsts
http://jekabpilsnvo.lv/2018/03/sakas-pieteiksanas-es-fondu-apmaksataja-pieauguso-izglitibas-programma/
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Ilvija Voiciša,  

pasākuma dalībniece, projektu asistente 

Agita Pleiko,  

valdes priekšsēdētāja, biedrība Jēkabpils 

NVO resursu centrs 

Kroņaucē, pasākumu norises 

vietā ZOLTNERS, norisinājās 

Kultūras ministrijas 2017.gadā 

finansēto reģionālo atbalsta 

programmas projektu izvērtēša-

nas konference, kurā pulcējās 

projektu īstenotāji no visas Latvijas. No 

Jēkabpils pasākumā piedalījās četri 

pārstāvji no biedrības “Jēkabpils NVO 

resursu centrs”,  poļu biedrības 

“Rodacy” dalībniece un  Neretas neval-

stisko organizāciju pārstāve. 

Konferenci atklāja Kultūras ministrijas valsts 

sekretāra vietniece starptautisko lietu, sabied-

rības integrācijas un mediju jautājumos Inita 

Pauloviča. Viņa uzsvēra, ka vēlētos šī pasāku-

ma laikā sagaidīt daudz un dažādus stāstus, 

kas spētu pārliecināt, ka ir nepieciešams lie-

lāks projektu finansējums, kā arī apliecinātu, 

ka šādu projektu īstenošana ir ļoti nozīmīgs 

pasākums. 

NVO 2017.gada atbalsta programmas rezultā-

tu un sasniegumu izvērtējumu iesāka Zemga-

les NVO centra valdes priekšsēdētājs Uldis 

Dūmiņš, kurš prezentēja Zemgalē realizētos 

projektus – kopā kā pieteikumi bija saņemti 

50 projektu ieceres, no kuriem apstiprināti 23. 

Nākamos rezultātus prezentēja Kurzemes 

NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese 

Siliņa, pastāstot par apstiprinātajiem projek-

tiem Kurzemē, kā arī bija redzams ieskats no 

spilgtākajiem 2017.gada projektiem. Līdzīgas 

prezentācijas tika demonstrētas arī par Latga-

li, ko vadīja Dienvidlatgales NVO atbalsta 

centra koordinators Oskars Zuģickis, un par 

Vidzemi – Valmieras novada fonda valdes 

priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, bet par Rīgu – 

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristī-

ne Zonberga. Apkopojot rezultātus, secināts, 

ka 2017.gads bija galda spēļu gads, jo katrā 

novadā tika īstenots kāds projekts, kurā tika 

izveidota galda spēle. Tika atgādināts, ka 

pirms projekta pieteikuma izstrādes ir svarīgi 

noskaidrot, vai tas tiešām ir nepieciešams 

konkrētajai mērķa auditorijai. 

Pirms pusdienu pārtraukuma pasākuma mo-

deratore, NVO eksperte Rasma Pīpiķe sadalīja 

dalībniekus trijās grupās, kas diskutēja par 

šādiem NVO programmas nākotnes jautāju-

miem: 

Kā būtu jāattīstās NVO atbalsta pro-

grammai? 

Kā iesniegsim, īstenosim projektus un 

veiksim atskaites? 

Kā vienkāršot procedūras, lai koncen-

trētos uz labākām idejām? 

Darba grupu rezultātā tika izstrādāti sekojoši 

ieteikumi: 

 daudz vieglāk nākotnē projektus būtu 

iesniegt elektroniski – tas ir daudz ātrāks 

un vienkāršāks veids ikvienam; 

 ļoti daudz tika apspriesta publicitāte – 

lielākas reklāmas nepieciešamība NVO 

organizētajiem projektiem, kā arī pašām 

NVO, lai iedzīvotājiem būtu lielāka 

skaidrība par to, ko un kāpēc NVO dara, 

jo valstiskā mērogā NVO darbību neatpa-

zīst; 

 Uldis Dūmiņš izcēla, ka projek-

tiem būtu jābūt jēgpilniem, proti, tiem 

ir jābūt tādiem, lai iedzīvotājiem būtu 

iemesls iziet no mājas/dzīvokļa, iepazī-

ties tuvāk ar kaimiņiem, jauniem cilvē-

kiem un lietderīgi pavadīt savu brīvo 

laiku, iespējams, iemācoties ko jaunu; 

 līdzīgus projektus var censties 

apvienot, rezultātā izveidojot vienu ļoti 

veiksmīgu projektu, nevis divus mazā-

kus; 

 vislabāk, ja projekti tiek veidoti nevis 

vienai dienai, bet tā, lai tos ir iespējams 

atkārtot: varbūt, pat iesviest kādu jaunu 

tradīciju, piemēram, Baltā galdauta svēt-

ki; 

 apsprieda arī pašās organizācijās notie-

košo – liela problēma ir tā, ka katra orga-

nizācija ir “pati sev priekšnieks”: nav 

galvenās personas, pie kuras nepiecieša-

mības gadījumā vērsties pēc padoma vai 

palīdzības; 

 ieteica veidot stipras organizācijas un 

maksimāli censties noturēt jaunus cilvē-

kus, kuriem ir idejas un kuri ir gatavi 

darīt ar degsmi acīs nevis tādi, kam jāliek 

veikt tikai kādas konkrētas darbības; 

 piedāvāja ieviest izlīdzināto finansējumu, 

lai būtu iespēja dalīties ar projektam 

piešķirto finansējumu, ja tas paliek pāri; 

 kā lielu problēmu uzsvēra, ka NVO centri 

vairāk uzskata sevi par konkurentiem, 

kaut arī tiem būtu jābūt resursam; 

 NVO centriem būtu vairāk jāsadarbojas 

savā starpā. 

Dažās grupās sarunas notika mierīgi, citās ļoti 

emocionāli, taču konferences noslēgumā Inita 

Pauloviča izteica pateicības vārdus visiem par 

piedalīšanos un uzsvēra, ka daudz lietu šodien 

tika izrunātas, tomēr dažas tika atstātas uz 

atkārtotu tikšanos. 

TIEKAS REĢIONĀLO NVO PROJEKTU PROGRAMMAS 

IZVĒRTĒŠANAS PASĀKUMĀ 

22. martā Jēkabpils NVO resursu cen-

tra telpās Jaunā ielā 39i norisinājās 

konsultatīvs seminārs projektu sagata-

vošanā “Zemgales NVO projektu pro-

grammas 2018” konkursam. 

Lai informētu par projektu sagatavošanas 

niansēm un atbildētu uz Jēkabpils NVO pār-

stāvju jautājumiem, Jēkabpilī  bija ieradušies 

Zemgales NVO Centra valdes priekšsēdētājs 

Uldis Dūmiņš un publicitātes 

koordinators Pauls Jaks. 

Pārlūkojot konkursa Nolikumu, 

U. Dūmiņš skaidroja kas var 

iesniegt un kādas aktivitātes tiek 

atbalstītas katrā no trim projek-

tu īstenošanas jomām: 1. Latvijas valsts simt-

gades pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu pro-

jektiem un iedzīvotāju līdzdalību veicinošiem 

pasākumiem; 2. starpkultūru dialogu veicino-

šiem projektiem un    

Lasīt tālāk 

NOTIKA SEMINĀRS PROJEKTU SAGATAVOŠANĀ “ZEMGALES NVO 

PROJEKTU PROGRAMMAS 2018” KONKURSAM 

http://jekabpilsnvo.lv/2018/03/notika-seminars-projektu-sagatavosana-zemgales-nvo-projektu-programmas-2018-konkursam/
https://www.youtube.com/watch?v=kJuSA4RQbwc&feature=youtu.be
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IEVĒLĒ IZTRŪKSTOŠO VALDES LOCEKLI,  

APSTIPRINA 2017. GADA PĀRSKATU UN DARBA  

AR JAUNATNI VIRZIENA ATTĪSTĪBU BIEDRĪBĀ 

Kā ik gadu, arī šogad biedrī-

bas “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” biedri pulcējās uz 

2017. gada pārskata sapulci. 

Sapulces darba kārtībā bez ziņoju-

ma par Jēkabpils NVO resursu 

centra darbību 2017. gadā uzklau-

sīšanas un apstiprināšanas, bija 

jāveic iztrūkstošā biedrības valdes 

locekļa ievēlēšana un jāpieņem lē-

mums par darba ar jaunatni virzie-

na attīstību biedrībā. 

Reģistrējušos sapulces dalībnieku 

saraksts apliecināja biedru kvoru-

mu. Pēc biedrības “Jēkabpils NVO 

resursu centrs” valdes priekšsēdē-

tājas Agitas Pleiko sniegtā ziņoju-

ma prezentācijas veidā par biedrī-

bas darbību 2017. gadā  un finanšu 

pārskata, par kuru referēja biedrī-

bas grāmatvede Ritma Komarova, 

biedrību vadītāji un atsevišķām 

biedrībām – deleģētās personas veica balsoju-

mu par pārskata apstiprināšanu. Ar vienprātī-

gu balsojumu “par” biedrības 2017. gada dar-

bības pārskats tika apstiprināts. 

Iztrūkstošā biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” valdes locekļa amatam tika izvirzīti 

četri kandidāti: Inna Jansone (Jēkabpils balt-

krievu biedrība “Spatkanne”), 

Laimdota Kancāne (biedrība Kris-

tīgai paaudžu kopībai “Tilts”), 

Honorata Gončarova (Jēkabpils 

poļu biedrība “Rodacy”) un Velga 

Novika (Jēkabpils pensionāru 

apvienība “Sasaiste”). Ar balsu 

vairākumu par pilntiesīgu valdes 

locekli tika ievēlēta Velga Novika. 

Arī lēmums par darba ar jaunatni 

virziena attīstību biedrībā tika 

pieņemts vienbalsīgi. Sapulce 

turpinājās ar dažādu biedrorgani-

zācijām aktuālu jautājumu ap-

spriešanu. Kā pateicību par 2017. 

gadā veikto darbu A. Pleiko valdes 

locekļiem dāvināja ziedu kompozī-

cijas. Pavasarīgu apsveikumu sa-

ņēma arī pirmā  biedrības fiziskā 

persona – Ritma Komarova.  

Jāatgādina, ka ar 2017. gadu par 

biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” biedru var kļūt arī fiziskas personas - 

šobrīd resursu centra biedru skaitā tādas ir 

divas. 

No kreisās: Pirmā Jēkabpils NVO resursu centra biedre – fiziska 

persona – Ritma Komarova, valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko, 

valdes locekļi Lāsma Zēberga, Ieva Kasparoviča un otrajā rindā  

Normunds Pastars; pirmā no labās valdes priekšsēdētājas vietniece 

Ligita Upīte. Diemžēl  jaunievēlētā valdes locekle Velga Novika foto-

grafēšanās brīdī nevarēja būt klāt. 

NOTIKA SEMINĀRS PAR PROJEKTU PROGRAMMĀM ZEMGALĒ 

12.martā Jēkabpilī, Krustpils kultūras 

namā  notika seminārs par diviem Zem-

gales Plānošanas reģionā izsludināta-

jiem projektu konkursiem - Valsts Kul-

tūrkapitāla fonda mērķprogrammas 

“Atbalsts kultūras programmām reģio-

nos” Latvijas Valsts mežu finansētās 

“Zemgales Kultūras programmas – 

2018” un Zemgales NVO Centra  sadar-

bībā ar Jēkabpils NVO resursu centru 

un LR Kultūras ministriju izsludināto 

Zemgales NVO Projektu Programmas 

projektu konkursu. 

Lasīt tālāk 

“JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRU” PĀRSTĀV BIEDRĪBAS  

“EAPN- LATVIA” UN LATVIJAS SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS  

ASOCIĀCIJAS BIEDRU KOPSAPULCĒS 

14. martā Rīgā norisinājās biedrības 

“EAPN- Latvia” (The European Anti-

Poverty Network - Latvijas PretNaba-

dzības Tīkls) biedru  un Latvijas Sociā-

lās uzņēmējdarbības asociācijas biedru 

kopsapulces.  

Tā kā biedrība “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” ir “EAPN- Latvia” biedrorganizācija, 

Jēkabpils NVO resursu centra pārstāvniecība 

sapulcē bija obligāta - sapulcē piedalījās Jē-

kabpils NVO resursu centra valdes priekšsē-

dētājas vietniece Ligita Upīte. Savukārt, vēlāk, 

tajā pašā dienā notiekošajā Latvijas Sociālās 

uzņēmējdarbības asociācijas biedru sapulcē, 

L. Upīte piedalījās kā biedrības “EAPN- Lat-

via” delegāte, tādā veidā nodrošinot arī pa-

starpinātu Jēkabpils un tai tuvāko novadu ne-

valstiskā sektora organizāciju pārstāvniecību.  

Skatāmo jautājumu klāstā abās sapulcēs bija 

pārskati par darbību un finansēm  2017. gadā. 

Atskatoties uz pērnā gada tendencēm sabied-

rībā, biedrība “EAPN Latvia” ir apkopojusi un 

atbildīgajām institūcijām iesniegusi vairākus 

priekšlikumus:  

Lasīt tālāk 

http://jekabpilsnvo.lv/2018/03/notika-seminars-par-projektu-programmam-zemgale/
http://jekabpilsnvo.lv/2018/03/jekabpils-nvo-resursu-centru-parstav-biedribas-eapn-latvia-un-latvijas-socialas-uznemejdarbibas-asociacijas-biedru-kopsapulces/
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AR  PREZENTĀCIJĀM ATSKAITĀS PAR 2017. GADA PAŠVALDĪBAS 

FINANSĒTAJOS PROJEKTOS PAVEIKTO 

APSTIPRINA FINANSĒJUMU JĒKABPILS  

PILSĒTAS 2018. GADA NVO PROJEKTIEM 

Ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu 

Nr.94 08.03.2018. “Par finansējumu 

nevalstisko organizāciju projektiem” 1. 

projektu konkursa kārtā ir piešķirts 

finansiāls atbalsts: 

• Jēkabpils krievu biedrībai “Rodņik” projekta 

“Latvijas valstij – 100! Krievu kultūra Latvijā 

no 1918.līdz 2018.gadam” realizēšanai  - 

990,00 EUR apmērā. Projektā plānotas akti-

vitātes: tikšanās ar dzejnieku un publicistu 

Pjotru Antropovu; Latvijas 100 -gades svinību 

ietvaros – Dejas dienai veltīts pasākums Me-

žārē; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmi-

jas horeogrāfa un vēsturisko deju pedagoģes 

Janīnas Martinsones meistarklase “Mācāmies 

pareizi dejot latviešu tautas dejas”; piedalīša-

nās Jēkabpils pilsētas svētku svinībās Sēļu 

sētā ar jaunu horeogrāfijas programmu 

“Dejojam latviešu un krievu tautas dejas”; 

Jēkabpils Vēstures muzeja apmeklēšana; 

piedalīšanās “Tautas dziesmu un deju festivā-

lā” Preiļos; iepazīšanās ar Latvijas Vecticīb-

nieku Pomoras baznīcas pārstāvja Ivana Za-

voloko dzīvesgājumu un Rīgas Pokrova kapu 

apmeklējums; piedalīšanās “Tautas dziesmu 

un deju festivālā” Līvānos; projekta noslēgu-

ma koncerts “Esam kopā”, kurā piedalās visi 

projektā iesaistītie dalībnieki un partneri. 

• Jēkabpils poļu biedrībai “Rodacy” projekta  

“Pretī Polijas un Latvijas 100 - gadei” realizē-

šanai – 999,00 EUR apmērā. Projektā plāno-

tas aktivitātes: deju darbnīca ar profesionālu 

horeogrāfu, 6. Starptautiskais garīgās dzies-

mas festivāls Jēkabpils katoļu baznīcā, 

“Rodacy” deju un dziesmu kolektīvu jaunās 

programmas prezentācija Jēkabpils pilsētas 

svētkos un festivālā “Baltica 2018”, kā arī 

XXVI Vispārējo Latviešu Dziesmu un XVI 

Deju svētku mazākumtautību programmā. 

• Biedrībai “Jēkabpils mantojums” projekta 

“Caur nebrīvi uz brīvi… Brīvības iela” realizē-

šanai -  960,00 EUR apmērā. Projektā plāno-

tas aktivitātes:  informācijas vākšana un apko-

pošana par objektiem, cilvēkiem, notiku-

miem. Pastaigu maršruta - stāsta pa Brīvības 

ielu izstrāde dabā; uzskates materiālu sagata-

vošana; radio gida iegāde; informācijas pub-

liskošana; organizētas stāstu – pastaigu gru-

pas, vadītas pastaigas. 

• Biedrībai “4.siena” projekta “Video dzeja 

“Identitāte. Cilvēks” realizēšanai  -  1000,00  

EUR apmērā. Projektā plānotas aktivitātes:  

pusaudži un jaunieši, strādājot secīgās meis-

tardarbnīcās, radīs video dzejas darbus, kas 

tiks apvienoti multimediju izstādē. 

• Biedrībai kristīgai paaudžu kopībai “Tilts” 

projekta “Kam pieder laiks?” realizēšanai  -  

1000,00 EUR apmērā. Projektā plānotas 

aktivitātes: ģimenes dienai veltīta konference 

kuras ietvaros notiks lekcija “Kam pieder 

laiks?” ar priestera Andreja Medina piedalīša-

nos; emocionālās labsajūtas un attiecību eks-

pertes psiholoģes Ivetas Aunītes lekcija “Laiks 

bērniem”; meistarklase “Laiks mērķiem” dar-

bnīcā “Patiesība par žurku karaļiem” ko vadīs 

personības izaugsmes treneris Aleksis Daume.  

Apzinātības un mākslas terapijas praktiskās 

nodarbības, kuru ietvaros notiks praktiskas 

nodarbības Jēkabpilī strādājošu nozares spe-

ciālistu kvalifikācijas celšanai. 

Lasīt tālāk 

9.martā  Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bas domes sēžu zālē notika NVO 

2017.gada projektu atskaišu pasā-

kums. Tajā pērngad Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības izsludinātajā NVO pro-

jektu konkursā finansējumu saņēmu-

šās nevalstiskās organizācijas prezen-

tēja savu veikumu. 

Pasākumu vadīja Jēkabpils pilsētas pašval-

dības sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga 

Sleže, piedalījās Jēkabpils pilsētas domes 

priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos 

Līga Kļaviņa, priekšsēdētāja vietnieks taut-

saimniecības jautājumos Andris Rutko un 

domes deputāts Kaspars Ģirģens. 

Biedrību prezentāciju pasākumu atklāja Jē-

kabpils NVO resursu centra valdes priekšsē-

dētāja Agita Pleiko, kura pauda gandarījumu 

par šogad palielināto finansējumu nevalstisko 

organizāciju projektiem un to, ka  jau ir ap-

stiprināta kopējā līdzfinansējuma summa 

lielajiem biedrību projektiem. 

Sveicot klātesošos, domes priekšsēdētāja viet-

niece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa izteica 

cerību, ka pasākumā varēs dzirdēt iedvesmo-

jošus stāstus.  

Turpinājumā par savos projektos paveikto 

rādīja un informēja: 

Jēkabpils krievu kultūrizglītojošā biedrība 

“Rodņik” – par projektu “Jēkabpils vēsture 

pilsētas reliģisko konfesiju daudzveidīgumā. 

Dialogs par savstarpējo sapratni un toleranci 

starp dažādu ticību cilvēkiem”; 

Ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība “Javir” - 

par projektu “Tautieši “Эднаймося, люба 

родино””; 

Biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena”” - 

par projektu “Caur kompetencēm uz rezultā-

tu”; 

Biedrība kristīgai paaudžu kopībai “Tilts” - 

par projektu  “Viens vienīgs prieks!”; 

Biedrība „Daugavas Pārupieši” - par projektu 

“Ceļojošās izstādes “Atceramies Lāčplēšus” 

izveide”; 

Biedrība “IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU 

CENTRS” - par projektu “Ar atbildību par 

rītdienu”; 

Jēkabpils poļu biedrība “RODACY” – par 

projektu “Rudens bagātības Latviešu un 

cittautu virtuvē”; 

J ēkab pi ls  pens ionā ru  apvi enīb a 

“SASAISTE” - par projektu “Klātbūtne”; 

Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība – 

par projektu “Pagātnes mantojums pilsētai 

un cilvēkiem”; 

Biedrība “Jēkabpils mantojums” – par projek-

tu “Vērtības Jēkabpils vēsturiskajā vidē. Izstā-

de. Komunikācija. Saglabāšana”. 

Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības 

biedrības „BELOVODIJE” projekta “Latvijas 

valstij 100! Ticības brīvības ceļu meklējumi.” 

I.daļa. Pirmavotu izpēte” prezentācija attais-

nojošu iemeslu dēļ nenotika. 

Jāpiebilst, ka lai arī biedrību sagatavotās pre-

zentācijas noteiktā laika ierobežojuma dēļ bija 

konspektīvas, tās pilnībā atspoguļoja aktivitā-

šu nozīmīgumu un paveiktā apjomu. 

“Paldies par daudzveidību! Ir redzams, ka 

projektu kvalitāte ir augusi,“ pasākumu noslē-

dzot, savu vērtējumu izteica domes priekšsē-

dētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos 

Andris Rutko. 

http://jekabpilsnvo.lv/2018/03/apstiprina-finansejumu-jekabpils-pilsetas-nvo-projektiem/
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25. marts ir diena, kad pie Latvijas ka-

roga sienam melnu lentu. Ar melnu 

krāsu šī diena ir iezīmēta arī simtiem 

latviešu sirdīs - pirms 69 gadiem  tieši 

šajā dienā no Latvijas tika izvestas 13 

504 ģimenes ar 42 322 cilvēkiem* - tad 

vēl nezinot, cik ilgs būs ceļš mājup, ne-

zinot, vai vispār atgriezīsies.  Sāp, 

vēl joprojām sāp … , šīgada Pūpolsvēt-

dienā ietrāpījies 25. marts ar dzeldīgi 

negantu vēja pūsmu no Daugavas pu-

ses, netraucēja būt kopā tiem, kuri paši 

bijuši izvesti, kuriem vistuvākie cilvēki 

tā arī neatgriezās vai atgriezās ar neiz-

dzēšamām rētām dvēselēs, kuriem sāp 

par draugiem, radiem un visiem depor-

tētajiem. 

“Vējš atgādina par tiem, vairāk 42 tūkstošiem 

izvesto. Sērojam par nepiepildītām dzīvēm, 

nepiepildītiem sapņiem, par tiem, kas palika 

tālajā Sibīrijā,” Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

priekšsēdētāja vietniece Līga Kļaviņa sāka 

uzrunu klātesošajiem atceres brīdī pie Piemi-

ņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem. 

“Ja sakām, ka ir auksts, ka pūš stiprs vējš, tad 

tas, salīdzinot ar Sibīrijas vējiem, ir nieks. 

Šodien mēs atceramies arī tos, kuri tika de-

portēti 1941. gadā, tos nomocītos Sibīrijas lau-

kos, Amūras apgabalā,  un Kazahijas stepēs,” 

– Latvijas Politiski represēto apvienības Jē-

kabpils nodaļas vadītājas Maruta Līces teik-

tais vēlreiz atgādināja par  Latvijas vēsturē 

sāpīgākajiem notikumiem. 

Klātesošos uzrunāja arī Nacionālās jaunatnes 

kustības vadītājs Toms Trofimovičs, Krustpils 

luterāņu draudzes priesteris Ēvalds Bērziņš. 

Muzikāli atceres brīdi papildināja kora "Un-

da" grupa Sandras Bondares vadībā. Jāpie-

bilst, ka bez L. Kļaviņas,  Jēkabpils pilsētas 

domi atceres pasākumā pārstāvēja vēl divi 

deputāti -  Kristīne Ozola un Leonīds Sal-

cevičs, 

Piemiņas pasākumā piedalījās Jēkabpils pilsē-

tas un Krustpils novada jaunsargu vienības. 

Septiņi jaunsargu kandidāti no abām AM 

Jaunsardzes un informācijas centra 2. novada 

Jēkabpils pilsētas un Krustpils novada jaun-

sargu vienību instruktora Normunda Pastara 

vadībā pie Piemiņas akmens Komunistiskā 

genocīda upuriem nodeva Jaunsarga zvērestu 

un kļuva par pilntiesīgiem jaunsargiem. 

*Informācijas avots: Heinriha Stroda (1925-

2012), vēsturnieka, habilitētā vēstures dokto-

ra, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekļa 

publikācija “Latvijas cilvēku izvedēji 1949. 

gada 25. martā” /http://lpra.vip.lv/

izvedeji.html/ 

PIEMIN KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURUS 

http://lpra.vip.lv/izvedeji.html
http://lpra.vip.lv/izvedeji.html
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BIEDRĪBAS NO JĒKABPILS, KRUSTPILS UN PĻAVIŅU  

NOVADIEM SAŅEM VEICINĀŠANAS BALVAS 

Pašvaldību apvienības /

PA/ “Sabiedrība ar dvē-

seli – Latvija” (SDL) 

noslēguma pasākumā 

10. martā Ādažu novada 

Kultūras centrā tika 

nominēti trīs labākie 

projekti no katra reģio-

na – Vidzemes, Latgales, 

Kurzemes, Zemgales un 

Pierīgas, nosaukti veici-

nāšanas balvu saņēmēji, 

kā arī un sumināti to 

īstenotāji. 

Konkursa noslēguma pasā-

kumā klātesošie uzklausīja 

15 projektu stāstus un pieda-

lījās balsojumā par savu 

simpātiju, kā arī noskaidro-

ja, kurš no 528 konkursā 

“Sabiedrība ar dvēseli” visā Latvijā īstenota-

jiem projektiem 2017. gadā atzīts par visvisla-

bāko. Šoreiz uzvarētāja gods pienācās Cēsu 

novadā īstenotajam projektam “Viestura un 

Turaidas ielu Cēsīs pagalmu labiekārtošana – 

bērnu laukums”, ko realizējusi SIA “CDzP”. 

Bez balsotājuprāt izvēlētajiem labākajiem 

projektiem, tika piešķirtas arī veicināšanas 

balvas – sertifikāti par finanšu līdzekļu dāvi-

nājumu. Tādas saņēma arī divas  biedrības un 

iedzīvotāju iniciatīvas grupa no Vidusdauga-

vas reģiona.  

Jēkabpils novada biedrība “Cirkuži” (vadītājas 

Inga Stūrmane un Dzidra Nartiša) veicināša-

nas balvai tika nominēta par projekta 

“Sakopta vide – Vandānu ciema vizītkarte” 

īstenošanu, Krustpils novada biedrība 

“Daugavas pārupieši”(vadītājs Normunds 

Pastars) par projekta “Atcera-

mies Krustpils Lāčplēšus” 

realizēšanu, savukārt Pļaviņu 

novada Bērnu bibliotēkas un 

bērnudārza darbinieku inicia-

tīvas grupa (Antra Galiņa, 

Gunta Grandāne un Silvija 

Liniņa) – par  projekta “Mēs – 

Pļaviņu bērniem!” īstenošanu. 

Ar minēto projektu palīdzību 

ir sakopts Jēkabpils novada 

Vandānu ciema centrs (b-ba 

“Cirkuži); savākti, apkopoti 

materiāli un izveidota mobilā 

izstāde par Krustpils novada 

Lāčplēša ordeņa kavalieriem 

(b-ba “Daugavas pārupieši”); 

bērniem un jauniešiem ar 

īpašām vajadzībām noorgani-

zēta grāmatu lasīšana kopā ar 

kanisterapijā apmācītiem suņiem un īstenotas 

citas aktivitātes (Pļaviņu novada bērnu biblio-

tēkas un bērnudārza darbinieki). 

Pasākuma apmeklētājus ar muzikāliem 

priekšnesumiem priecēja trīs Ādažu novada 

mākslinieciskie kolektīvi: tradīciju kopa 

“Ābols”, jauktais koris “Saknes” un jauniešu 

koris “Mundus”. 

Foto: Gundars Kaminskis.  

NOTICIS PIRMSLIELDIENU TIRDZIŅŠ 

19. martā Jēkabpils invalīdu biedrība 

rīkoja PirmsLieldienu tirdziņu, kurā 

gan izrādīja, gan par ziedojumiem pie-

dāvāja iegādāties dažādus rokdarbus. 

Bez invalīdu biedrības dalībnieku darināju-

miem varēja aplūkot arī Jēkabpils NVO resur-

su centra SR Dienas centra “Kopā būt” rok-

darbnieku grupas un pensionāru apvienības 

“Sasaiste” dalībnieku meistardarbus. Jāteic, 

ka apmeklētājus pārsteidza plašais piedāvāto 

rokdarbu klāsts -  tamborēti cālīši, vistas un 

zaķi, griezta stikla trauki pavasara zaļumu 

diedzēšanai un floristikas darbiem, dekupēju-

mi, filcētas čības košās krāsās, apsveikuma 

kartiņas, pērļoti mini koki, matu aksesuāri, 

celulozes materiālu pinumi, neparastas for-

mas sveces, kaklarotas un piespraudes, pašga-

tavotas aromātiskās ziepes, adījumi un tam-

borējumi - zeķes, šalles, plecu lakati, cepures 

u. c.  

Jāteic, ka tirdziņa apmeklētāji lielākoties  

vēroja un interesējās par rokdarbu darināša-

nas tehnikām, tomēr tie, kuri no piedāvājuma 

iegādājās sev ko noderīgu, bija  apmierināti un 

priecājās par šo iespēju. Neļas Belevičas pir-

kums bija tamborēts suvenīrkomplekts tuvo-

jošos Lieldienu noskaņās – viņa atzina, ka 

darbi ir skaisti un patīkami kaut vai tikai tos 

aplūkot. Savukārt Maigura Skurjata iegādātā 

svece būšot lielisks papildinājums viņa sveču 

kolekcijai un ziepes ar citrusaugļu aromātu – 

tās praktiskai pielietošanai. 

Otrā no kreisās Inga Stūrmane – biedrības “Cirkuži” vadītāja, trešā un cetur-

tā no kreisās Pļaviņu novada Bērnu bibliotēkas vadītāja Gunta Grandāne un 

bērnudārza audzinātāja Silvija Liniņa. Pirmais no labās – Krustpils novada 

biedrības ”Daugavas pārupieši” vadītājs Normunds Pastars. 
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BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS – GARANTIJA GANDARĪJUMAM 

Lai arī brīvprātīgais darbs nav 

nekāds jaunums - ir izveidota pat 

īpaša interneta vietne  https://

www.brivpratigie.lv/, kurā ir 

iespēja atrast gan brīvprātīgo,  

gan brīvprātīgā darba devēju  

piedāvājumus, lielai iedzīvotāju 

grupai nepieciešamība pēc brīv-

prātīgajiem īslaicīgam darbam, 

reālā darbībā pārtop, nejauši 

sastopoties faktoriem – prasme 

sadzirdēt, vēlme palīdzēt un in-

formācija par tiem, kas var palī-

dzēt.  

Laikā no 26. februāra līdz 1. martam 

trīs brīvprātīgie jaunieši izremontēja 

dzīvesvietu Jēkabpils iedzīvotājai, 

kurai saviem spēkiem to izdarīt nebija 

iespējams. 

Stāsta Jēkabpils NVO resursu centra 

projektu koordinatore Ligita Upīte: 

“Pensionāre Virdžīnija Š. savu rūpju 

stāstu par dzīvesvietas  maiņu un re-

monta nepieciešamību jaunajā mītnē 

izstāstīja Jēkabpils pilsētas bibliotēkā.  

Bibliotekāre Gunita Kārkliņa nepalika 

vienaldzīga, un kopā ar vadītāju Renāti 

Lenšu ierosināja  remontdarbus uzti-

cēt brīvprātīgajiem. R. Lenšas zvans Jēkabpils 

NVO centrā neizraisīja izbrīnu, jo brīvprātīgā 

darba koordinēšanu Jēkabpils NVO resursu 

centrs veic jau 3 gadus, pieredze ir. Kā ātri 

atrast cilvēkus - brīvprātīgos, man nebija 

problēma. Dzīvokļa remotdarbos, kuros ietil-

pa  tapešu noņemšana un jaunu uzlīmēšana, 

kā arī  linoleja ieklāšana, tika iesaistīti 

brīvprātīgie: iepriekš “Jēkabpils NVO 

resursu centrā” projektā “Jauniešu 

garantijas” strādājošais Normunds 

Vīksne, Maigurs Skurjats, kurš minēta-

jā projektā strādā biedrībā “Jēkabpils 

pensionāru apvienība “Sasaiste”” un 

brīvprātīgo iesaistes iniciatore  Gunita 

Kārkliņa”. 

Pēc remontdarbu pabeigšanas jaunieši 

tikās ar Jēkabpils NVO resursu centra 

darbiniekiem. Tikšanās laikā izskanēja 

vairākas atziņas, kas varētu būt intere-

santas arī potenciālajiem brīvprātīga-

jiem. Gunita bilst, ka saskarsme ar 

līdzcilvēkiem un sarunas ir viņas profe-

sijas ikdiena, bet lūgums pēc palīdzības 

– atrast meistaru dzīvokļa remontam, 

uzrunājis dziļāku  emociju līmenī. 

Tāpēc meklēts risinājums. Pašas iesais-

tīšanās remontdarbos – protams – 

kaut kas vairāk klāt jau zināmajam. Arī 

Normunds un Maigurs apstiprina, ka 

šāda veida brīvprātīgais darbs ir lieliska 

pieredze, turklāt  tāda, ka rezultāts ir 

tikai un vienīgi paša atbildība. “Darbs ir 

darbs – jāizdara līdz galam - vai par 

naudu vai brīvprātīgi,” saka Normunds.  

Jāpiebilst, ka jaunieši par vienu no nozīmīgā-

kajiem bezatlīdzības darbu motivējošiem 

aspektiem vienbalsīgi atzīst gandarījumu par 

paveikto.  

Tikšanās ar Jēkabpils NVO resursu centra vadību: pirmajā 

rindā no kreisās: Agita Pleiko, Jēkabpils NVO resursu cen-

tra valdes priekšsēdētāja; Ligita Upīte, Jēkabpils NVO re-

sursu centra valdes priekšsēdētājas vietniece, projektu ko-

ordinatore; otrajā rindā: brīvprātīgie Normunds Vīksne, 

Gunita Kārkliņa un Maigurs Skurjats. 

Invalīdu un viņu draugu apvienība 

“Apeirons”, svinot Latvijas 100 gadi, 

aicina pietikt dabas objektus, kas ir 

pieejami cilvēkiem ar invaliditāti, kon-

kursam “Latvijas dabas vērtības vis-

iem”, lai noskaidrotu cik daudz ir piee-

jamas dabas vietas cilvēkiem ar invali-

ditāti Latvijā un godinātu pieejamākas 

no tām. 

Konkursa laikā apkoposim, aizbrauksim un 

novērtēsim pieteiktās dabas vietu vides pieeja-

mību. Tās dabas vietas, ko vides pieejamības 

eksperti atzīs par pieejamām cilvēkiem ar 

invaliditāti ievietosim vides pieejamības apli-

kācijā Mapeirons, lai informētu sabiedrību, ka 

tur var droši doties ikviens, lai baudītu dabu 

un atrastos dabā. No visām pieejamajām vie-

tām izvēlēsimies septiņas vispieejamākās 

dabas vietas, kur ir padomāts par visiem, tai 

skaitā par cilvēkiem ar invaliditāti un šīs vie-

tas godināsim speciāli rīkotā pasākumā, kas 

notiks 2018. gada jūnijā. Kā arī popularizēsim 

dažādos veidos, lai pēc iespē-

jas vairāk cilvēki uzzinātu par 

šīm vietām un zinātu, ka tās 

ir pieejamas ikvienam. 

Lai piedalītos konkursā aici-

nām ikvienu iedzīvotāju, 

uzņēmēju, pašvaldību līdz 01. 

maijam iesūtīt informāciju 

par dabas vietām, kas Jūsu 

prāt ir pieejamas cilvēkiem ar 

invaliditāti. Tās var būt visda-

žādākās vietas: dabas takas, 

dabas parki, meži, pļavas, 

jūras piekraste, akmeņi, piekļuves vietas pie 

upes vai ezera, makšķerēšanas vietas un citas 

dabas apskates vietas. 

Lai pieteiktu dabas vietu, lūdzu, aizpildiet 

pieteikuma anketu. 

Ar konkursa “Latvijas dabas vērtības visiem” 

nolikumu Jūs variet iepazīties šeit. 

Konkurss “dabas vērtības visiem” norisinās ar 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrā-

cijas atbalstu, projekta “Latvijas dabas vērtī-

bas visiem” ietvaros. Projekta mērķis ir godi-

nāt un izcelt dabas vērtības, kas ir pieejamas 

ikvienam, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti. 

Vairāk par konkursu un projektu “Latvijas 

dabas vērtības visiem”, lūdzu, sazinieties ar 

mums: e-pasts – apeirons@apeirons.lv; tel. 

nr. 67299208 

KONKURSS "LATVIJAS DABAS VĒRTĪBAS VISIEM" 

https://www.brivpratigie.lv/
https://www.brivpratigie.lv/
https://goo.gl/forms/Kt9kHk1J2NovbcZL2
http://www.apeirons.lv/new/files/Konkursa_nolikums.pdf
mailto:apeirons@apeirons.lv
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VISPASAULES KAĶU DIENĀ  

IZGLĪTO PAR DZĪVNIEKMĪLESTĪBU 

Ligita Upīte,  

biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” projektu 

koordinatore 

1.martā - Vispasaules kaķu dienā, bied-

rība "Par ķepām" apmeklēja Ābeļu pa-

matskolu.  

Biedrības priekšsēdētāja Laima Bebre uzstājās 

ar lekciju "Dzīvnieki nav rotaļlietas", kurā 

skolniekiem stāstīja par pamestiem ielu ka-

ķiem, to aprūpi, higiēnu, adopciju, pienāku-

miem.  

Mazākie bērni stāstīja par saviem mājas ka-

ķiem, draudzību un ikdienas pienākumiem. 

Viņiem radās jautājumi, un bija liela interese 

par pamesto kaķu uzturēšanu, glābšanu. Bērni 

stāstīja piemērus par pašu pieredzēto, sprieda 

un domāja.  

Lielākie skolēni pievērsās nopietnai tēmai: 

"vardarbība pret dzīvniekiem ir ar likumu so-

dāma rīcība". Laima Bebre ar skolēniem ap-

sprieda dažādu notikumu apstākļus un sekas. 

Turpat zālē  uzturējās līdzi atvestie mājas kaķi 

Jaceks un Džūlija. Skolēni ar kaķiem iepazi-

nās, mīļoja, sarunājās un  fotografējās. Jāpie-

bilst, ka bija  bērni, kas baidījās no kaķiem. 

Bet ar kopīgām sarunām un izrādīto sirsnību 

tika parādīts, ka no dzīvnieka nav jābaidās. 

Skolā jau savlaicīgi tika gaidīta Vispasaules 

kaķu diena. Tika zīmēti kaķi, kas pēc tam tika 

noformēti izstādē skolā. Interesantāko darbu 

autori tika atzīmēti, pasniedzot  diplomus. 

Lekcijā piedalījās skolēni no 1.-5. un 6.-

9.klasei, kopā ap 100 skolēniem.  

Foto: Inese Grišāne 

ATSĀKAS NŪJOŠANAS SEZONA 

Lai arī ziemas laika apstākļi nav šķērslis nūjo-

šanai, šī tautas sporta veida aktivitātes plašā-

kā apjomā atsākas ar pavasara atnākšanu. 

Latvijas Tautas sporta asociācija informē, ka 

Latvijas Nūjošanas čempionāts tiks uzsākts 

agrāk nekā plānots iepriekš -  1. posms ir ie-

plānots jau  22. aprīlī un notiks Jūrmalā, pa-

vasara sporta svētku ietvaros.  

Šogad Latvijas Nūjošanas čempionāts, tāpat 

kā citus gadus norisināsies sešos posmos – 

2.posms -12.maijā, Mērsragā; 3.posms - 

9.jūnijā, Vakarbuļļos; 4.posms, kurā paralēli 

tiks izcīnīts arī Pasaules Nūjošanas Kauss 

ieplānots 14.jūlijā, Carnikavā;  5.posms - 

15.septembrī,Pļaviņās un noslēdzošais – 

6.posms paredzēts  20.oktobrī, Ropažu nova-

dā. 

Jāpiebilst, ka jēkabpiliešiem cienījamos gados 

ir iespēja nūjot kolektīvi – pirmdienās Meža-

parkā, vispirms satiekoties Jēkabpils NVO SR 

Dienas centrā “Kopā būt” Jaunā ielā 39i. Vēla-

ma pieteikšanās, lai nodrošinātu sertificēta 

instruktora klātbūtni: 26334547 – “Kopā būt” 

vadītāja Ritma Komarova.  

Savukārt dažāda vecuma nūjošanas entuziasti 

apvienojušies biedrībā “Holista”, kas ir Jēkab-

pils NVO resursu centra biedrorganizācija. 

Pieteikšanās un informācija par nūjošanu: 

26548737 – Ligita Upīte, biedrības “Holista” 

valdes locekle, sertificēta nūjošanas trenere. 

Foto: no biedrības “Holista” arhīva 



IZSTĀDE “KAD ZIRGS BIJA CILVĒKA SPĀRNI /INGA ĀBELE/" –  

UNIKĀLS IESKATS CILVĒKU UN ZIRGU  

SAVSTARPĒJO ATTIECĪBU VĒSTURĒ 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu 

un tikšanās zālē teju visu marta mēnesi 

bija skatāma izstāde "Kad zirgs bija 

cilvēka spārni /Inga Ābele/". 

Ekspozīciju veidoja unikāli biedrības  

“Jēkabpils Mantojums” valdes locekles un  

novadpētnieces Sarmītes Ozoliņas, kā arī 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas krājuma Jēkab-

pils pilsētas un tās apkaimes vēsturi ilustrējo-

ši  materiāli - fotogrāfijas, dokumenti, bukleti,  

grāmatas, zirglietas un citi priekšmeti, kā arī  

informācija teksta veidā par zirgkopības nian-

sēm pavisam senā un jaunākā pagātnē. 

Kā jau vēsta nosaukums, izstādes galvenā 

varoņa lomā ir zirgs. Ekspozīcija ļauj apjaust, 

cik spēcīgi laiks izmainījis cilvēku un zirgu 

savstarpējo attiecību likumsakarības – no 

nepieciešamības pārvietoties, apstrādāt zemi 

un veikt citus darbus līdz prestiža sabiedrībā 

apliecinošam līdzeklim. Kā uzsver Jēkabpils 

pilsētas bibliotēkas vadītāja, arī viena no bied-

rības “Jēkabpils Mantojums” valdes loceklēm, 

Renāte Lenša – izstāde vēsta par nozīmīgu 

kultūrvēstures posmu – laiku, kad zirgs vārda 

tiešā nozīmē arī bija cilvēka spārni. “Gribam 

cilvēkiem iemācīt nolasīt informāciju no sena-

jām fotogrāfijām. S. Ozoliņa ir apkopojusi 

lielisku vēstures liecību klāstu – sejas, apģērbs 

– tas ir unikāls, par konkrētu laiku vēstošs 

materiāls,” piebilst bibliotēkas vadītāja.  

Jāpiebilst, ka izstāde "Kad zirgs bija cilvēka 

spārni /Inga Ābele/" ir lielisks paraugs 

savstarpējai pašvaldības iestādes un nevalstis-

kas organizācijas sadarbībai, bet ekspozīciju, 

jācer, varēsim skatīt vēl ne vienu reizi vien. 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2018. gada marts 
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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 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2018. gada marts 

SAŅEM A/S “LATVIJAS VALSTS MEŽI” ZIEDOJUMU  

PROJEKTU REALIZĒŠANAI SOCIĀLAJĀ JOMĀ 

Starp 59 Latvijas nevalstiskajām orga-

nizācijām, kurām 2018. gadā piešķirts 

A/S „Latvijas valsts meži” ziedojums 

sociālās jomas projektu īstenošanai ir 

arī divas  “Jēkabpils NVO resursu cen-

tra” biedrorganizācijas -  Latvijas Cis-

tiskās fibrozes biedrība un Jēkabpils 

bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzī-

bām biedrība “Cerību sala”. 

Biedrības “Cerību sala” valdes priekšsēdētāja 

Aija Kvēpiņa pastāstīja, ka par piešķirtajiem 

līdzekļiem tiks novadītas radošās darbnīcas 

bērniem un jauniešiem ar kustību traucēju-

miem, garīgo un fizisko atpalicību. 

“Iegādāsimies materiālus, krāsa un aprīkoju-

mu sveču liešanai, turpināsim dekupāžas un 

pērļošanas darbus. Mierīgi neesam un nebū-

sim – turpināsim rīkot savu darbu prezentāci-

jas,” saka A. Kvēpiņa. Jāpiebilst, ka “Cerību 

salas” bērnu un jauniešu darbu prezentācija ar 

iespēju par ziedojumiem tos arī iegādāties 

notika 7. martā, tepat Jēkabpilī – tirdzniecī-

bas centrā “Aura” (sk. foto). Bet 17. martā 

bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām bied-

rības pārstāvji devās uz  "Uzņēmēju dienām 

2018" Aizkrauklē, kur ar saviem rokdarbiem 

piedalījās  “Izstādē - gadatirgū 2018".  

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības Projekta 

ietvaros paredzēts sniegt fizioterapeita, ergo-

terapeita pakalpojumus bērniem un pieaugu-

šajiem ar īpašām vajadzībām. Tiks papildināts 

atbalsta centra inventārs, lai novada cilvēki ar 

īpašām vajadzībām saņemtu nepieciešamos 

rehabilitācijas pakalpojumus. “Atbalsta centrs 

"Viesītei" sniedz cilvēkiem ar īpašām vajadzī-

bām speciālistu pakalpojumus, kādus citviet 

Viesītei tuvākajā apkaimē nav iespējams sa-

ņemt. Nozīmīgs faktors ir, ka pakalpojumi tiek 

sniegti maksimāli tuvu cilvēku dzīvesvietai. 

Paplašinot centra darbības specifiku paredzēts 

sniegt fizioterapeita, ergoterapeita pakalpoju-

mus bērniem un pieaugušajiem ar īpašām 

vajadzībām, papildus ir plānots piedāvāt ārst-

niecisko vingrošanu grupā un darbošanos 

radošajā darbnīcā. Apzinot un izvērtējot cik 

psiholoģiski grūti cilvēkiem ar īpašām vajadzī-

bām, kuri spiesti katru dienu pavadīt mājās, 

tāpat arī viņu tuviniekiem, plānojam nodroši-

nāt nodarbības radošajās darbnīcās. Tas veici-

nās sociālo prasmju attīstību, izglītos un ļaus 

daudzveidīgāk pavadīt laiku. Prakse liecina, ka 

cilvēkiem ar invaliditāti trūkst informācijas 

par viņiem pieejamajiem, valsts apmaksātiem 

pakalpojumiem, kas, savukārt, ierobežo viņu 

tiesības un iespējas. Tāpēc Atbalsta centrā 

“Viesītei” plānojam sniegt konsultatīvo atbal-

stu šai mērķgrupai un viņu tuviniekiem,” 

stāsta Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības 

valdes priekšsēdētāja Alla Beļinska. 

Biedrība “Beyond The Frames” aicina 

pieteikties pasākumam “Sava ceļa di-

zainēšana”. “Sava ceļa dizainēšana” 3 

nodarbību cikls ļaus ieskatīties saviem 

sapņiem tieši acīs, radīt vairākus savas 

pozitīvās dzīves scenārijus, noteikt 

konkrētākus mērķus, tos pārbaudīt un 

nostiprināt uz vēlamā dzīves ceļa izdo-

šanos.  

Nodarbības vadīs: Dita Bogdāne – sertificēta 

NLP meistare, eneagrammu praktiķe, rado-

šās domāšanas trenere ar vairāk nekā 10 

gadu darba pieredzi komandas un klientu 

attiecību vadībā starptautiskos uzņēmumos. 

Iegūts maģistra grāds biznesa vadībā. Ikdie-

nā papildus apgūst improvizācijas un radošās 

domāšanas tehnikas, kas tiek pielietotas 

ikdienā un apmācībās. Aktīva ceļotāja, pārgā-

jienu mīļotāja un kalnu iekarotāja. 

Evelīna Legzdiņa – sertificēta personīgās 

izaugsmes un radošās domāšanas trenere ar 

vairāk nekā 10 gadu darba pieredzi mārketin-

ga un projektu vadībā, darbojoties vietējos un 

starptautiskos tirgos. Iegūts maģistra grāds 

biznesa vadībā. Ikdienā papildus apgūst kog-

nitīvo psiholoģiju un iegūtās zināšanas iz-

manto apmācībās un privātajās konsultāci-

jās, lai sasniegtu labākos rezultātus. Kormū-

zikas entuziaste, reiki praktiķe, sirdī ceļotāja. 

10.04: Sapņo atvērtām acīm! (3 veiksmīgas 

dzīves scenāriji, metodes sapņu ģenerēšanai, 

uzdevumi sapņu nostiprināšanai) 

17.04: Mērķu definēšana (mērķu kartes 

zīmēšana, definēšana, izvērtēšana) 

24.04: Velna advokāts! (Sistēmiska mērķu 

nozīmes izvērtēšana). No idejas līdz rīcībai! 

(mērķu nostiprināšana, vizualizēšana) 

Norises laiks: 10./17./24. aprīlis, plkst. 18:30 

- 20.30 

Norises vieta: Rīga, Ģertrūdes iela 19/21, 2. 

stāvs (eLPA telpās) Lasīt tālāk 

PIESAKIES PASĀKUMAM “SAVA CEĻA DIZAINĒŠANA” 

Foto no “Cerību salas”dalībnieku darbu prezentācijas tirdzniecības centrā “Aura” 

07.03.2018. 
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