
2018. gada septembris 

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) 

Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs  

Ja esat 5-7 domubiedri, saorganizējaties 

Eurodesk orientēšanās spēlei 5.oktobrī 

Jēkabpilī! TIKAI NEAIZMIRSTIET IE-

PRIEKŠ PIETEIKTIES, RAKSTOT nvore-

sursi@inbox.lv! Dalībnieku skaits ierobe-

žots! 

Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs" 

5.oktobrī no plkst.12.00 ar startu Jaunajā ielā 

39i, Jēkabpilī, organizē orientēšanās tematisko 

spēli "TIME TO MOVE: Eiropa TEV!". Tiek 

aicinātas jauniešu skolu komandas 5-7 cilvēku 

sastāvā. Visi spēles jautājumi skars Eurodesk un 

Erasmus+, Eiropas Solidaritātes tēmas, stacijas 

vadīs Eiropas brīvprātīgie. 

Komandu dalībniekiem piesakoties ir jāinformē, 

ja nepieciešams kompensēt transporta izdevu-

mus. Visiem dalībniekiem tiks nodrošinātas 

pusdienas, uzvarētājiem - balvas, bet pārējie visi 

saņems jaunas zināšanas, kontaktus un labas 

emocijas, kā arī dalībnieka piemiņas zīmes.  

Esi jauns? Esi zinātkārs un kreatīvs? Nāc 

kopā ar draugiem un piedalies! Eiropa 

Tev! 

SKOLU KOMANDAS AICINA PIEDALĪTIES ORIENTĒŠANĀS SPĒLĒ 

Maira Tropa,  

Jēkabpils NVO resursu centrs,  

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Biedrība "Jēkabpils NVO re-

sursu centrs" aicina Jēkabpils 

skolu pēdējo klašu un kursu 

jauniešu kolektīvus iesaistī-

ties nelielu video stāstu veido-

šanā, izsakot savu viedokli par 

jauniešu dzīvi, iespējām un 

par jauniešu mājas nepieciešamību 

Jēkabpilī, kā arī uzdodot pavisam kon-

krētus jautājumus. 

Video stāsti ik mēnesi tiks demonstrēti Jēkab-

pils pašvaldībā, lai no deputātiem vai amat-

personām saņemtu atbildi uz jauniešu izvirzī-

tajiem jautājumiem. Mācību gada laikā tiks 

uzņemti 9 videostāsti, katru mēnesi pa vie-

nam.  

Šobrīd jau notikusi pirmā video stāsta veido-

šana Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (JVĢ) 

12.klasēs. Video stāsts projekta aktivitātes 

"Video tribīnīte" ietvaros demonstrēts Jēkab-

pils domes deputātiem un novērtēts kā pozi-

tīvs pienesums dialoga ar jauniešiem veidoša-

nā. Deputāti arī labprāt atbildējuši uz jauniešu 

uzdotajiem septiņiem jautājumiem, skaidrojot 

un informējot, daloties ar savām iecerēm. 

Uzdotos jautājumus lūgts noformēt kā jaunie-

šu ierosinājumus un iesniegt pašvaldības 

Attīstības un tautsaimniecības komitejā. De-

putātu atbildes tiks demonstrētas JVĢ. 

Aicinām Jēkabpils skolas iesaistīties projektā 

"#runaarmanijekabpils", piesakoties nvore-

sursi@inbox.lv vai zvanot 29449622! 

Lūgums padalīties ar šo informāciju savās 

skolās, sniedzot jauniešiem iespēju izteikties 

un tikt sadzirdētiem! 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. ga-

dam valsts budžeta finansējuma ietvaros 

PIRMAIS PROJEKTA  

"#RUNAARMANIJEKABPILS" 

JAUNIEŠU VIDEO STĀSTS  

FILMĒTS JVĢ 

Eurodesk kampaņas Time to move karte  

Biedrības "Latvijas  

Pilsoniskā alianse"  

DIENAS Jēkabpilī 

22.oktobrī, Jaunajā ielā 39i, zālē  

AICINA: 

plkst.15.00 Jēkabpils NVO pārstāvju infor-

matīvās APMĀCĪBAS par projektu līdzfi-

nansēšanas iespējām reģionos: iniciatīva 

“Big Brother” (sadarbībā ar ASV vēstnie-

cību),  

plkst.16.30 visus aktīvos iedzīvotājus uz 

DISKUSIJU par Eiropas Savienības 

nākotni, sadarbībā ar Ārlietu ministriju.  

 

Pieteikties, rakstot nvoresursi@inbox.lv vai 

29449622 

mailto:nvoresursi@inbox.lv
mailto:nvoresursi@inbox.lv
https://photos.app.goo.gl/3jQnf2qUHFp4v97W6
https://timetomove.eurodesk.eu/#activities
mailto:nvoresursi@inbox.lv
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Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs  

Informatīvās dienas ietvaros Dienas 

centrā “Kopā būt” 21.septembrī tikās 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvji 

un to NVO vadītāji, kas savā darbībā 

pārstāv un aizstāv cilvēku ar īpašām 

vajadzībām intereses.  

Sarunas galvenās tēmas bija divas: pašu NVO 

un pašvaldības resursu mērķtiecīgāka izman-

tošana, uzlabojot sadarbību starp dažādām 

minēto biedrību mērķagrupām un otra – ie-

spējamie telpu risinājumi mājas Jaunajā ielā 

39i renovācijas laikā, kas varētu sākties jau 

nākamā gada otrajā pusē.  

Tikšanās laikā radās dažādi papildus apsprie-

žamie jautājumi, piemēram, vides pieejamības 

Jēkabpilī lietu aktualizēšanas nepieciešamība, 

iespējas dalīties savstarpēji ar dažādu NVO 

rīcībā esošiem resursiem, piemēram, trenažie-

riem, biedrību vēlme sadarboties, mērķa gru-

pas skaits u.tml. 

Tika akcentēta Dienas centra pirmā gada dar-

bība, kas bijusi sekmīga, kā arī Dienas centra 

turpmākā loma NVO sadarbības veicināšanā 

un sociālo pakalpojumu sniegšanā Jēkabpils 

iedzīvotājiem.  

Tikšanās laikā biedrības īsi iepazīstināja ar 

saviem resursiem un apmeklētāju skaitu, ik-

dienas darbu. Vairākas NVO domes priekšsē-

dētāja vietnieci sociālos jautājumos L.Kļaviņu 

ielūdza apciemot savas nodarbības klātienē.  

L.Kļaviņa prezentēja savu kā pašvaldības vie-

nas no vadošām amatpersonām redzējumu uz 

NVO cilvēkiem ar īpašām vajadzībām darbī-

bas atbalstu, tai skaitā – telpu jautājumā, un 

aicināja aktīvāk attīstīt savstarpējo uzticēša-

nos un sadarbību.  

Pasākumā piedalījās arī pašvaldības Sociālā 

dienesta vadītāja L.Laizāne, atbildot uz dažā-

diem ar sociālo jomu saistītiem jautājumiem, 

un Īpašumu apsaimniekošanas departamenta 

vadītāja I.Lapiņa, kā arī īpašumu nodaļas 

vadītāja Santa Lazare. Telpu jautājums vistu-

vākajā nākotnē tiks pārrunāts arī atsevišķi ar 

katru no tām NVO, kas šobrīd darbojas Jauna-

jā ielā 39i.  

Vidusdaugavas televīzijas materiālu par tikša-

nos var skatīt šeit. 

Dienas centrs “Kopā būt” ir biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienī-

ba, to vada Ritma Komarova. Centrs šobrīd 

nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpoju-

ma sniegšanu galvenokārt senioru vecuma 

jēkabpiliešiem, tomēr centra darbībā iesaistīti 

arī programmas Erasmus+ Eiropas brīvprātī-

gā darba projekta “Volunteers discovery” 

jaunieši, kā arī vietējie brīvprātīgie. Atsevišķas 

nodarbības pasniedz arī citu jomu profesionā-

ļi. Jebkuram jēkabpilietim šobrīd ir pieejamas 

franču, vācu, krievu, angļu un latviešu nefor-

mālās sarunvalodas nodarbības – valodu 

klubs. Plānots, ka sociālās rehabilitācijas pa-

kalpojums tiks paplašināts, piesaistot jaunas 

mērķauditorijas, tai skaitā – jauniešus no 

sociālā atstumtības riska ģimenēm.  

CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM JĒKABPILS BIEDRĪBAS  

TIEKAS AR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIECI L.KĻAVIŅU 

Latvijas Republikas tiesībsargs sadarbī-

bā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un 

Invalīdu un viņu draugu apvienību 

“Apeirons” rīko konkursu “Gada balva 

cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2018”. 

Šogad konkursā izsludinātas sešas nomināci-

jas: 

 Uzdrīkstēšanās; 

 Nodarbinātības veicinātājs; 

 Sociālo tīklu balss; 

 Izglītotājs; 

 Bērnu atbalsts; 

 Pakalpojumu nodrošinātājs. 

Visās nominācijās ir iespēja pieteikt gan ne-

valstiskās organizācijas (biedrības, nodibinā-

jumus), gan ikvienu cilvēku, atbalsta grupu vai 

uzņēmumu (tai skaitā, sociālos uzņēmējus), 

kuri pēdējā gada laikā iestājušies par cilvēku 

ar invaliditāti tiesību aizsardzību un iekļauša-

nu sabiedrībā. 

Pieteikumus līdz 7. oktobrim aicinām nosūtīt 

uz e-pasta adresi gadabalva@tiesibsargs.lv. 

Pieteikums-individuals-sniegums Pieteikums-

NVO un konkursa nolikums. 

 

Evita Berķe 

Informācijas centra vadītāja 

Komunikācijas un starptautiskās sadarbības 

nodaļa 

Mājas lapa: www.tiesibsargs.lv 

GADA BALVA CILVĒKU AR INVALIDITĀTI ATBALSTAM 

http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=26129&r=Jekabpils
mailto:gadabalva@tiesibsargs.lv
http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2018/09/Pieteikums-individuals-sniegums.docx
http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2018/09/Pieteikums-NVO.docx
http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2018/09/Pieteikums-NVO.docx
http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2018/09/Konkursa_nolikums_2018.pdf
http://www.tiesibsargs.lv
https://www.dropbox.com/s/fs85c67cmoux899/IMG_2163.MOV?dl=0
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Visus, kam mājās iekrājies izlasītu žur-

nālu kalns vai arī grāmatu skapis ir 

pārpildīts, kā arī ir gana laba sirds, lai 

ziedotu, biedrība "Jēkabpils NVO resur-

su centrs" aicina iesaistīties akcijā 

"Grāmatas otrā elpa"!  

Ziedot grāmatas un žurnālus, kā arī skolas 

lietas (neizmantotas burtnīcas, klades, rak-

stāmpiederumus u.c.) iespējams, katru darba 

dienu no 9.00 līdz 18.00 atnesot tās uz Brīvī-

bas ielu 45, Jēkabpilī, kur 2.stāvā atrodas 

ziedojumu galds. 

Tā kā ēkā atrodas sociālais dienests un durvis 

darba dienās pēc 17.00 ir slēgtas, lūgums ie-

priekš sazvanīties 65220097 vai 29449622, lai 

vienotos par tikšanās iespējām laikā no 17.00 

līdz 18.00. 

Grāmatai ir iespējamas vairākas dzīves, dosim 

tai otro elpu, vairojot labestību! 

Akciju ieteikusi, iniciējusi un par to rūpējas 

biedrības brīvprātīgā jauniete Maira Tropa. 

PIEŅEMAM GRĀMATU 

UN ŽURNĀLU  

ZIEDOJUMUS – AKCIJA 

"GRĀMATAS OTRĀ ELPA" Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs  

Sakopjot dārzus, norokot puķu sīpo-

lus, rudenī bieži attopamies, ka sīpolu 

pa vasaru saaudzis pārāk daudz vai arī 

kādas puķes saknes izpletušās pārāk 

lielas. 

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

šobrīd uzsākusi puķu sīpolu un sakņu savāk-

šanu, lai tās oktobra beigās iestādītu Meža-

parkā. 

Ja arī jūsu dārzā augi ir pamatīgi izpletušies 

vai ražīgi auguši, piedāvājiet mums puķu 

sīpolus un saknes akcijā “Izkrāšņo Mežapar-

ku!”. 

Aicinām tulpju, narcišu, sniegpulkstenīšu, 

muskaru, maijpuķīšu un citu puķu sīpolus un 

saknes atnest uz biedrības Dienas centru 

“Kopā būt” Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī 

(bij.bērnudārzs “Zvaigznīte”) vai uz biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” biroju Brīvī-

bas ielā 45, Jēkabpilī, 2.stāvā katru darba 

dienu no 9.00 līdz 18.00. 

Akcijas aizsācēja ir ilggadējā mazpulku vadī-

tāja, fotogrāfe Spodra Puviņa, kas arī pašlaik 

aktīvi darbojas akcijas atbalstam. Paldies! 

VĀCAM PUĶU SĪPOLUS UN SAKNES  

STĀDĪŠANAI MEŽAPARKĀ 

Aicinot uz profesionālu sarunu Jēkab-

pils pilsētas deputātus un pašvaldības 

institūciju atbildīgos darbiniekus, kā 

arī nevalstisko organizāciju un plašsa-

ziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri ir iein-

teresēti par attīstības jautājumiem, 

Izglītības iniciatīvu centrs 10. oktobrī 

organizē diskusiju par šādiem jautāju-

miem: 

 Cik plaša ir mūsu dzīves un atbildības 

telpa; 

 Kas ir Ilgtspējīgas attīstības mērķi; 

 Kāpēc atbildība par mūsu ikdienas lē-

mumiem un rīcību ir pilsoniskā atbildī-

ba; 

 Kas ir globālā izglītība un globālā kom-

petence; 

 Pilsoniskais un patriotiskais - kādas ir 

atšķirības; 

 Kādi ir globālie izaicinājumi un kā va-

ram stiprināt vietējo kopienu. 

Pasākuma ietvaros  dalībniekiem arī tiks dota 

iespēja apzināt, ko viņa pārstāvētā organizā-

cija vai institūcija varētu iegūt, piedaloties 

partnerībā, kā  izmantot personīgās kompe-

tences un  kā veiksmīgāk integrēt globālo 

kontekstu mūsu pilsētas attīstībai. 

Pasākumu vadīs Izglītības iniciatīvu centra 

(IIC) projekta “Globālā pilsoniskā izglītība – 

tilts uz ilgtspējīgu attīstību” (Bridge47) rī-

cībgrupas pārstāve PhD Inga Belousa. 

Informāciju sagatavoja: Daiga Zaķe, IIC di-

rektore 

Projektu līdzfinansē ES un Jēkabpils pilsētas 

dome. 

GLOBĀLIE MĒRĶI PILSĒTAS ATTĪSTĪBAI 
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Jēkabpilī 

Aicina iesniegt pieteikumus jēkabpiliešu ap-

balvošanai 18.novembrī Lasīt vairāk 

 

Pļaviņu novadā 

Līdz 15. oktobrim aicina pieteikt apbalvoju-

miem GODA NOVADNIEKS, GADA CILVĒKS 

PĻAVIŅU NOVADĀ 2018 un PATEICĪBAS 

RAKSTIEM Lasīt vairāk 

Jēkabpils novadā 

Aicina pieteikt Jēkabpils novada iedzīvotājus 

apbalvošanai Lasīt vairāk 

 

Krustpils novadā 

Aicina pieteikt Krustpils novada cienījamākos, 

spējīgākos un varošākos cilvēkus apbalvoju-

miem Lasīt vairāk 

 

Salas novadā 

Aicinām pieteikt Salas novada iedzīvotājus 

apbalvošanai Lasīt vairāk 

 

Aknīstes novadā 

Aicinājums izvirzīt apbalvošanai Latvijas 

simtgadē Aknīstes novada iedzīvotājus Lasīt 

vairāk 

PIESAKI AKTĪVĀKOS NVO DALĪBNIEKUS PAŠVALDĪBU  

APBALVOJUMIEM LATVIJAS VALSTS SVĒTKOS! 

VIEDOKLIS 

Kāpēc lai dotos uz Saeimas vēlēšanām 

2018.gadā un par ko balsot? – meklējot 

dažāda veida motivāciju savām izvēlēm, 

jautā daudzi nedēļu pirms.  

Mēs labprāt gribētu, lai kāds uzņemas atbildī-

bu par to, ko darām, vēl jo vairāk, ja rezultāts 

nav izrādījies tik veiksmīgs, kā cerēts – vien-

mēr tad vainīgos varēs meklēt kaut kur ārpu-

sē.  

Dzīvē pieredzējušākie zina, ka atbildība par 

saviem lēmumiem būs vien jāuzņemas agrāk 

vai vēlāk. Tāpēc šobrīd, pirms Saeimas vēlēša-

nām, varētu ieteikt domāt līdzi notiekošajam, 

likt kopā faktus un meklēt atbildes uz sev 

pašam neskaidriem jautājumiem. Bet – kā to 

paspēt, ja politikā līdz šim neesam iedziļināju-

šies, partiju piedāvājumu ir mulsinoši daudz, 

laika (un arī vēlēšanās) lasīt partiju pat īsās 

programmas nav – kā izdarīt izvēli?  

Politologi šobrīd neskopojas ar gudriem pado-

miem, populisti sola vienīgos pareizos risinā-

jumus, varas partijas apelē pie stabilitātes, bet 

jaunās partijas piedāvā ko pavisam nebijušu, 

ne vienmēr izprotamu vai vāji saistītu ar paš-

reizējo realitāti.  

Tomēr katram vēlētājam ir tikai viena balss! 

Rēķinātāji saka – svarīgs būs katrs, kas nobal-

sos.  

Kā spēt tai visā orientēties? Par ko balsot? 

Dažiem gribas tam visam atmest ar roku...  

Ja izvēle ir neskaidra, šoreiz sociologi papūlē-

jušies mūsu vietā, un piedāvā, manuprāt, visai 

noderīgu instrumentu – interaktīvu aptauju 

“Partiju šķirotava”.  

Ir vērts veltīt 10 – 15 minūtes savas dzīves, lai 

kopā ar reālu situāciju stāstu un tā dažādiem 

saviem vērtējumiem gala beigās ieraudzītu – 

ar kuru no 16 Saeimā startējošajām partijām 

tavas domas sakrīt visvairāk. Ideāli, ka aptau-

jas iznākums arī nav viennozīmīgs “balso par 

šo!” – tas rezultātā sniedz procentuālu vērtē-

jumu domu sakritībai ar visu partiju program-

mām, norādot arī procentuālās viedokļu atšķi-

rības ar katru no tām. Lai veicas atrast savējo! 

Tiekamies pie vēlēšanu urnām! 

Ieej: https://www.lsm.lv/velesanas2018/

partiju-skirotava/  

VĒLĒJAM SAEIMU: SAŠĶIRO PARTIJU PIEDĀVĀJUMUS PATS!  

Latvijas iedzīvotāji un organizācijas 

tiek aicinātas pieteikt kandidātus godi-

nāšanai “Gada brīvprātīgais 2018”.  

Brīvprātīgo godināšana notiks 24.novembrī 

Rīgā un 5.decembrī, starptautiskajā brīvprātī-

go dienā, reģionos. Tiks godināti gada aktīvā-

kie brīvprātīgā darba darītāji un organizētāji, 

kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrī-

bas labā, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās 

nevalstiskās organizācijas un pašvaldības.  

Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir veicināt 

Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo 

darbu un sekmēt gan dažāda vecuma cilvēku, 

gan organizāciju iesaistīšanos brīvprātīgajā 

darbā. Kandidāts jāpiesaka līdz 2018. gada 26. 

oktobrim, aizpildot pieteikuma formu, kas 

pieejama šeit. 

AICINA PIETEIKT KANDIDĀTUS “GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2018”  

https://www.jekabpils.lv/lv/jaunumi/2018-09-26/aicina-iesniegt-pieteikumus-jekabpiliesu-apbalvosanai-18novembri
http://www.plavinunovads.lv/lv/jaunumi/lidz-15-oktobrim-aicina-pieteikt-apbalvojumiem-goda-novadnieks-gada-cilveks-plavinu-novada
http://jekabpilsnovads.lv/?p=19386
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A.Pleiko,  

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Lai informētu sociālās uzņēmējdarbī-

bas tēmā ieinteresētos visā Latvijā un 

dalītos ar jaunāko informāciju, Labklā-

jības ministrija sadarbībā ar biedrību 

“Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības 

asociācija” 26.septembrī Rīgā, VEF 

kvartāla Kamerzālē bija noorganizējusi 

sociālās uzņēmējdarbības konferenci. 

To apmeklēt pieteicās un tika apstipri-

nāta no organizētāju puses biedrības 

“Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes 

priekšsēdētāja Agita Pleiko. 

Pēc Labklājības ministra Jāņa Reira, AS 

“Attīstības finanšu institūcija ALTUM” valdes 

priekšsēdētāja Reiņa Bērziņa un Latvijas Soci-

ālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītājas 

Lienes Reines-Mitevas uzrunām pašreizējo 

situāciju jomā raksturoja Agnese Frīdenberga, 

Sociālo uzņēmumu komisijas priekšsēdētāja 

vietniece, likuma par sociālo uzņēmējdarbību 

(SU) līdzautore un jomas pētniece. Cita starpā 

A.Frīdenberga informēja, ka SU aizsākums 

bijis kā darba integrācijas uzņēmumiem; 

2011.gadā Eiropas Komisijai pieņemot Sociālā 

Biznesa iniciatīvu, tā pavēra ceļu SU attīstībai 

Eiropā. Šobrīd vispozitīvākie dati ir par Liel-

britāniju, kur, pēc 2017.gada ziņām, šobrīd 

darbojas ap 70 000 SU, kas dod darbu aptuve-

ni 1 miljonam cilvēku, apgrozot 24 miljardus 

GBP gadā. Ne visās valstīs šobrīd ir SU likum-

regulēšana, bet mums šobrīd tāda ir – Latvijā 

likums par SU stājies spēkā 2018.gada 1.aprīlī. 

Piemēram, Itālijā likums sociālajiem koopera-

tīviem darbojas jau 27 gadus. 

 

Sociālās uzņēmējdarbibas 

šībrīža raksturojums 

Kā lielākos jomas izaicinājumus A.Frīden-

berga minēja četrus: SU atpazīstamību pārējo 

uzņēmumu vidū, politisko atbalstu, finanšu 

līdzekļu pieejamību pēc šobrīd darbojošamies 

ESF projekta noslēguma 2022.gadā un SU 

spēju stiprināšanu – tie bieži izauguši no ne-

valstiskajām organizācijām, un šī iemesla pēc 

ir grūtības iedzīvināt SU darbībā biznesa do-

māšanu, kā tas raksturīgi visā Eiropā. 

Vēsturiski SU attīstība Latvijā iesākās, veidojo-

ties hibrīdorganizācijām, kad atsevišķu NVO 

darbība kļuva raksturīga SU darbības veidam. 

Pētnieki jau tad norādīja, ka šīs NVO nepiecie-

šams nodalīt. Latvijai raksturīgi, ka pie stipri 

ierobežotiem finanšu resursiem sabiedrība kļuva 

aktīvāka un, negaidot valsts atbalstu, piedāvāja 

savus sociālo problēmu risinājumus. 

Šobrīd SU Latvijā var iedalīt četrās kategori-

jās:  

 Ir ideja, resursi, nav biznesa iemaņu; 

 Atpazīst sociālo problēmu, bet nav bizne-

sa domāšanas un finanšu resursu tās 

risināšanai; 

 Ir biznesa domāšana, redz sociālo prob-

lēmu, bet nav “sirds” tās risināšanai; 

 Ir biznesa ideja, saredz sociālo problēmu, 

bet nav risinājumu ilgtspējas. 

Latvijas “recepte” SU attīstībai bijusi pakāpe-

niska: 2014.gada 30.oktobrī tika apstiprināta 

SU koncepcija; 2015.gadā sāk darbu darba 

grupa likuma izstrādei; 2016.gadā sākas ESF 

projekts SU atbalstam; 2017.gada nogalē Saei-

ma pieņēma likumu galīgajā lasījumā, tam 

spēkā stājoties šogad. Likuma izveidē bijušas 

vairākas svarīgas izšķiršanās, tostarp par to, 

kas vispār ir SU – komersants vai aktīva NVO; 

vai jāveido jauna juridiska forma valstī vai 

jānosaka atsevišķs statuss jau esošām; jāizvei-

do jēgpilns atlases mehānisms – kam šo statu-

su piešķirt (Dānijā, piemēram, SU pašdeklarē-

jas), kā arī jāizstrādā kritēriji – kas atšķirs SU 

no pārējiem.  

 

Sociālie uzņēmumi kā valsts 

ekosistēma 

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas 

departamenta direktors Imants Lipskis pub-

liski skaidroja – kas un pie kādiem apstākļiem 

var kļūt par sociālo uzņēmēju. Viņš uzsvēra, 

ka sociālie uzņēmumi un valsts, arī uzsāktais 

ESF projekts SU atbalstam ir kā vienota eko-

sistēma, kas kopā savstarpēji izglītojas.  

Uzsāktā ESF projekta “Atbalsts sociālajai 

uzņēmējdarbībai” mērķis ir atbalstīt ap 200 

šīs jomas uzņēmumus to darbības uzsākšanai. 

Līdz 2018.gada beigām pieteikumus granta 

saņemšanai var iesniegt arī tās NVO, kas līdz 

likuma spēkā stāšanās dienai 2018.gada 

1.aprīlī reģistrējušās kā pasākuma dalībnieki – 

no 98 šādi reģistrētiem dalībniekiem ALTUM 

grantu saņēmis jau 21. I.Lipskis arī norādīja 

uz riskiem, kas jāņem vērā katram granta sa-

ņēmējam, tomēr aicināja nenobīties no prasī-

bām, bet gan konsultēties par dažāda veida 

neskaidrībām gan ministrijā, gan ALTUM. Šai 

nostājā viņu savā prezentācijā atbalstīja arī 

ESF projekta vadītājs Juris Cerbulis. 

 

Kā saņemt finansu atbalstu 

Madara Dambe – Krastkalne, AS “Attīstības 

finanšu institūcija ALTUM” Programmu attīs-

tības departamenta vadītāja informēja gan par 

granta saņemšanas iespējām, procedūru, gan 

par šībrīža situāciju ESF projektā. No kopējā 

finansējuma 14 920 206 eiro, t.sk. Eiropas 

Sociālā fonda finansējums 12 682 175 eiro, 

valsts budžeta finansējums 2 238 031 eiro, 

šobrīd ir izsniegti granti 1,8 miljonu eiro ap-

mērā.  

PIEDALĀS SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS  

KONFERENCĒ RĪGĀ 
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Būtiski ir izprast granta saņemšanas secību pa 

soļiem, atzina M.Dambe – Krastkalne, snie-

dzot samērā detalizētu informāciju. Iezīmējot 

līdz šim saskatītos pieteikumu trūkumus, viņa 

raksturoja, ka tie ir:  

 Iesniedzējam nav skaidra redzējuma par 

pašu biznesu; 

 Vāji finanšu aprēķini; 

 Nepilnīgi aizpildīti dokumenti, norādīta 

pretrunīga informācija.  

Tomēr pat atkārtota vēršanās ALTUM nekādā 

gadījumā nav uzskatāma par neveiksmi – ar 

pretendentiem tiek strādāts, līdz biznesa ideja 

top skaidri attīstīta. M.Dambe – Krastkalne 

iesaka sociālajiem uzņēmējiem iesākumā 

neatvēzties pārāk plaši, sākt pieticīgāk. Šobrīd 

vidējais izsniegtā granta apjoms ir aptuveni 

86 tūkstoši eiro, ko speciāliste vērtē kā augstu 

atbalsta apjomu biznesa uzsācējiem.  

Maksimālais granta saņemšanas ilgums ir 

noteikts 2 gadi. Granta apjoms no jauna dibi-

nātiem uzņēmumiem ir 20 tūkstoši eiro. Ja 

uzņēmums darbojies ilgstošāk, tiek vērtēti gan 

uzņēmuma vecums, gan iepriekšējo gadu 

apgrozījums vai bilances vērtība. Detalizēta 

granta apjomu var noteikt, iepazīstoties ar 

Labklājības ministrijas mājaslapā ievietotu 

informāci ju:  http://www. lm.gov. lv/

text/3226 . 

 

Pieredze iedvesmo 

Konferencei vēršoties uz nobeiguma pusi, trīs 

sociālie uzņēmēji dalījās savos pieredzes stās-

tos – kā nonākuši līdz domai par savu sociālo 

uzņēmumu, kā veicas šobrīd, kā izdevies sa-

strādāties ar tēmu izveidotajā ekosistēmā?  

Valters Krētainis ir pavisam jauns puisis no 

Liepājas, SU “KK Original Design” līdzdibinā-

tājs. Valters sāka ar stāstu par savu dzīvi, kas 

pavisam dabiski novedusi līdz sava uzņēmu-

ma dibināšanai. Iepazinies ar meiteni, kas 

tagad ir viņa sieva, ģimenē nu jau arī meitiņa 

piedzimusi. Sievai, tai laikā draudzenei, ir 

jaunākais brālis ar īpašām vajadzībām. Redzot 

viņa ikdienu un problēmas, Valters izglītības 

iestādes diplomdarbam izvēlējies tēmu par 

oriģinālu, paša konstruētu pārvietošanās lī-

dzekli jaunietim ar īpašām vajadzībām. Tālāk 

jau tēma pati piesaistījusi gan labvēlīgus at-

balstītājus, gan izglītotājus finanšu lietās. 

Šobrīd Valters ar skolas biedru kopā radītajā 

uzņēmumā iecerējuši ražot arī cita veida palī-

gierīces, kas cilvēkiem ar funkcionālajiem 

traucējumiem ļoti atvieglos ikdienu. Valters 

no Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējo-

ņa rokām ir saņēmis arī apbalvojumu 

“Latvijas lepnums”. 

Cēsu Jaunās pamatskolas stāsts ir mazliet citāds 

– te jūtams profesionāļu piesitiens, kuriem soci-

ālā uzņēmuma dibināšana bijis vien loģisks solis 

savas identitātes veidošanā. “Mēs vēlējāmies 

paātrināt pārmaiņas izglītībā, nodrošinot to 

mūsu bērniem, mainot pieeju viņu izglītošanā,” 

stāsta Dana Narvaiša, skolas attīstības vadītāja. 

Cēsu Jaunās pamatskolas pārstāves atzīst, ka ir 

ļoti daudz vienam ar otru jārunā un jāmainās 

idejām, uzskatiem, domām, tikai tad panākams 

atbilstošs rezultāts.  

Vispazīstamākais stāsts ir Andrim Bērziņam, 

Latvijas Samariešu apvienības direktoram. 

Apvienība strādā jau sen, ir pietiekami liela, 

ar vairāk kā 800 darbiniekiem, 500 brīvprātī-

gajiem un 6 miljonu apgrozījumu. Tāpēc 

stāsts par mobilo aprūpes kabinetu, kas var 

aizbraukt līdz vistālākajiem Latvijas nostū-

riem, ir tikai viena epizode apvienības darbā 

par veiksmīgu finanšu granta izmantošanu.  

Diskusijas un jautājumi, kas nenorimuši tika 

uzdoti runātājiem visā pasākuma garumā, 

noslēdz konferenci. Laiks ārā ir vējains un 

nemierīgs, ceļš uz Jēkabpili nav tuvais, tāpēc 

nākas nedaudz saīsināt manu klātbūtni pasā-

kumā. Mājup dodos ar pārliecību, ka sociālā 

uzņēmējdarbība ir veiksmīgi uzsākusi savu 

ceļu Latvijā. Ir zināmi atbalsta un padomde-

vēju ceļi, kas ejami, ja izdomājam šai virzienā 

doties. Jēkabpilī tēma 2018.gadā ir aktualizēta 

biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

realizētajā NVO fonda programmā. Biedrība 

arī reģistrējusies kā ESF projekta pasākuma 

dalībnieks, tomēr joprojām domājam – cik 

riskants un nepieciešams tas mums kā biedrī-

bai ir. Biedrība “Domus” šobrīd arī uzsākusi 

aktivitātes šai lauciņā, nodibinot SIA, kas 

reģistrēta kā sociālais uzņēmums. Arī 

“Domus” mēģina palīdzēt citiem ar padomu 

sava SU izveidošanā, jo to var darīt jebkurš. 

“Domus” ir Audžuģimeņu atbalsta centra 

pakalpojuma sniegšanas izveidošanas ceļā.  

Redzēs, kā mums visiem šai jomā sekmēsies 

Jēkabpilī! 
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JAUNIEŠU LIETAS 

Augusta beigās no sava brīvprātīgā dar-

ba piedzīvojuma atgriezās Diāna Siliņa. 

Jauniete ar biedrības „Jēkabpils NVO 

resursu centrs” starpniecību divus va-

saras mēnešu pavadīja Rumānijā pro-

jektā „To Go There TOGETHER”. Ne-

liels ieskats, kā viņai gāja un ko ieguva 

šajā projektā.  

Diānas stāsts. IERAŠANĀS 

Es pavadīju divus mēnešus Rumānijā, brīv-

prātīgā darba ietvaros. Un ļauj man tev 

pastāstīt kā tas izmainīja manu dzīvi. Tas ne 

tikai man deva jaunu pieredzi, bet arī ļāva 

man salikt savu dzīvi pa plauktiņiem. Divi 

mēneši nešķiet daudz, bet priekš savām pār-

domām pietiek vien dažās sekundēs iegūt kaut 

ko, kas pagroza tavu dzīves ceļu citā virzienā. 

Pirms došanās nezināju – ko gaidīt, vien to, ka 

mana dzīves vieta būs mazā pilsētiņā vārdā 

Baia Mare, Rumānijas ziemeļos, tālu prom no 

lielajām pilsētām un lidostām. Tik tālu, ka 

vispirms vajadzēja ielidot Budapeštā, Ungāri-

jā, un tad piecas stundas braukt līdz galamēr-

ķim. Nebija pirmā reize, kad lidoju viena uz 

iepriekš neredzētu vietu, tāpēc biju vien patī-

kamā sajūsmā līdz pašai pilsētiņai. Pirmais, 

ko pamanīju, bija, protams, kalni visapkārt. 

Man kā cilvēkam no pilnīgi plakanās Latvijas 

tas bija apbrīnojami – visapkārt kalni! Diem-

žēl šis sevi parādīja uz viļņainajiem ceļiem un 

manas sliktās dūšas. Nonākot līdz mums saga-

tavotajam dzīvoklim, iepazinos ar vēl piecām 

meitenēm no Spānijas, Francijas, Portugāles, 

Anglijas un Vācijas. Vēlāk arī ar pārējiem 

četriem puišiem.  

Diānas stāsts. BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 

Mūsu darba dienas sastāvēja no aktivitāšu 

plānošanas bērniem un savas valsts prezentē-

šana pārējiem projekta dalībniekiem. Biju jau 

sagatavojusies un paņēmusi līdzi pusi čemo-

dāna ar dažādiem latviešu ēdieniem. Tas man 

palīdzēja izcelties starp pārējiem no citiem jau 

labāk zināmajām valstīm. 

Lai gan man jau iepriekš 

bija pieredze ar bērniem, 

bet šoreiz uzzināju, ka bēr-

niem nav pat svarīgi, ja tu 

nerunā viņu dzimtajā valo-

dā! Galvenais, ka gribi spē-

lēties ar viņiem un esi iein-

teresēts veidot dažādas 

aktivitātes. Man bija izdevī-

ba parādīt tipiskas latviešu 

spēles, tāpat kā viņi atrādīja 

savējās.  

Diānas stāsts. CEĻOŠA-

NAS ŠARMS 

Starp visiem darbiem un 

aizņemto laiku mums to-

mēr bija brīvas nedēļas 

nogales, kā arī divas ekstra 

brīvas dienas mēnesī, kuras 

izmantojām projekta pēdē-

jā nedēļā. Mums bija iespē-

ja apskatīt plašo Rumāniju. 

Ar jauniegūto ceļošanas 

partneri un domubiedru 

Blasu, puisi no tālās un 

saulainās Spānijas, aizbrau-

cām uz Salinas Turdas sāls raktuvēm, Brašovu 

un, protams, visiem zināmo Drakulas pili. Vēl 

pēdējā nedēļā izbraucām cauri Bratislavai, 

Vīnei un Budapeštai. Vēl nekad nebiju bijusi 

tik daudz valstīs tik īsā laikā, kur sapratu, ka 

šāda ceļošana nav nemaz tik sarežģīta. 

Diānas stāsts. IEGUVUMI 

Kopumā šajos divos mēnešos sapratu, ka varu 

būt daudz neatkarīgāka nekā man likās. Tas 

bija arī laiks, kad sapratu, ka nevajag baidīties 

no nākotnes un maniem lielajiem sapņiem. Kā 

arī, lai gan biju vecākā šajā projektā, es ieguvu 

daudz svaigu dzīves skatupunktu no manām 

astoņpadsmitgadīgajām dzīvokļa biedrenēm.  

Protams, bija skumji doties prom, šķita, ka 

tikai divi mēneši, bet sajūta, ka te esi bijis 

daudz vairāk. Tagad meklēju jaunu projektu 

ilgākam laikam. Lai kādus cilvēkus satiku šajā 

ceļā, es pilnīgi noteikti nenožēloju, ka izvēlē-

jos viņus satikt! 

LATVIEŠU JAUNIETES BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA VASARA RUMĀNIJĀ  

Castelul Peles, Sinaija, Rumānija 

EVS brīvprātīgie, Baja Mare, Rumānija 

Jaunieti! 

Interesē doties  

brīvprātīgajā darbā? 

Vērsies biedrībā "Jēkabpils NVO resursu centrs"  

Brīvības ielā 45, Jēkabpilī,  

rakstot nvoresursi@inbox.lv vai  

zvanot 65220097 vai 29449622.  
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Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienība  

SR Dienas centrs “Kopā būt”  

aicina visus SENIORUS, kam ir grūtības pieteikties  

elektroniskajai komunālo pakalpojumu rēķinu saņemšanai, KONSULTĀCIJĀM nākt uz Dienas centru 

“Kopā būt” Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī (bij. bērnudārzs “Zvaigznīte”).  

Dienas centrs strādā katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00  

Vairāk ziņu, zvanot centra vadītājai Ritmai 26334547  

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  2018. gada septembris 
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SR DIENAS CENTRĀ "KOPĀ BŪT" 

Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs  

“Ja tevis nebūtu, es tevi izdomātu,” tā 

biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” struktūrvienībā Dienas centrs 

“Kopā būt” dzejas dienās skandēja vie-

nu no saviem mīļākajiem dzejoļiem 

seniore Ārija Spēka.  

Katrs no dzejoļiem šogad bija ne tikai atšķirī-

gās emocijās un tēmās, bet arī valodās – to 

izdevies panākt, pateicoties biedrības realizētā 

Erasmus+ projekta dalībniekiem no Francijas 

un Austrijas. Dienas centrā ciemojās un ar 

saviem priekšstatiem par dzeju dalījās arī 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības trīs deputāti – 

domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautā-

jumos Līga Kļaviņa, deputāti Mārtiņš Svilis un 

Leonīds Salcevičs, kurš stāstīja savu bērnībā 

uz visu mūžu iemācīto dzejoli krievu valodā. 

M.Svilis dalījās atmiņās par skolas gadiem, 

kad literatūra nebūt nebija gaidītākā stunda, 

bet L.Kļaviņa ģitāras pavadījumā lasīja Ārijas 

Elksnes dzejoli! 

Imants Ziedonis, Ojārs Vācietis, Ārija Elksne, 

Guntars Račs, Amanda Aizpuriete un rinda 

citu mazākzināmu dzejnieku bija uzrunājuši 

Dzejas dienas dalībnieku dvēseles stīgas tā, lai 

apmeklētāji vēlētos tos nolasīt skaļi vai skaitīt 

no galvas.  

Pasākumu noslēdza tā organizētāja, Dienas 

centra vadītāja Ritma Komarova, nolasot 

G.Rača vienu dzejoli, kas viņas iemīļotajā 

dzejoļu krākumā atšķīrās uz labu laimi. Dzejas 

dienas sociālās rehabilitācijas centrā “Kopā 

būt” vadīja “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

projektu koordinatore un jaunatnes lietu dar-

biniece Evelīna Elksnīte.  

DIENAS CENTRĀ SKAN DZEJA DAŽĀDĀS VALODĀS 

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” 

struktūrvienība Sociālās rehabilitācijas Dienas 

centrs „Kopā būt” darbojas kopš 2017.gada 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības telpās Jaunajā 

ielā 39i, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 

16.00. Tā vadītāja Ritma Komarova. Centra 

darbībai par biedrības “Jēkabpils NVO resur-

su centrs” dažādu projektu līdzekļiem tiek 

piesaistīti arī citi speciālisti, darbojas brīvprā-

tīgie jaunieši.  

Nodarbības katru darba dienu sākas no 

plkst.10.00:  

Pirmdien: tikšanās, no plkst.11.00 sportiskās 

aktivitātes gan Dienas centra teritorijā, gan 

Mežaparkā, sliktos laika apstākļos un pēc 

personīgās vēlēšanās arī iekštelpās (novuss, 

vingrošanas kāpnes, pieejams arī galda te-

niss). Pēcpusdienā individuālas datorlietoša-

nas konsultācijas (pēc pieraksta).  

Otrdien: tikšanās un pieredzes dalīšanās ar 

receptēm, ceļojumu iespaidiem, padomiem. 

Kopēja filmu skatīšanās Dienas centra zālē. 

Pēcpusdienā deju nodarbības senioriem, vada 

deju kolektīva “Daugavietes” pārstāve Velta 

Antonoviča. 

Trešdien: valodu diena – angļu sarunvalodas 

nodarbības senioriem, vada brīvprātīgie jaunie-

ši. Pēcpusdienā latviešu valodas neformālās 

apmācības cittautiešiem. “Jēkabpils invalīdu 

biedrība” piedāvā piedalīties grupas vingrošanā.  

Ceturtdien: rokdarbu diena. Rokdarbu veidi 

un tēmas mainās. Centrā pieejama iespēja 

darboties kokapstrādes darbnīcā nelielu pie-

miņas lietu izgatavošanā un koka lietu re-

montdarbiem.  

Piektdien: “Prāta asināšanas diena” ar galda 

spēli “Scrabble” u.c.. Individuālas datorlieto-

šanas konsultācijas (pēc pieraksta).  

Visas aktivitātes notiek neformālā gaisotnē, 

paskaidrojot un izrunājot, ja kaut kas nav 

saprotams. Kādreiz gadās arī izmaiņas nodar-

bību sarakstos, bet par tām informējam. 

 

Kā iesaistīties Dienas centra nodarbī-

bās? 

Ja interesē kāda no piedāvātajām aktivitātēm, 

jāzvana centra vadītājai Ritmai, tālrunis 

26334547, vai var atnākt uz Dienas centru 

„Kopā būt”, Jaunā iela 39i, Jēkabpils, darba 

dienās no 10.00 līdz 15.00. Ja izlemsiet iesais-

tīties, būs jāuzraksta iesniegums, un tad var 

sākt! Centra nodarbību un speciālistu klāstu 

plānots paplašināt jau vistuvākajā nākotnē, 

vadoties pēc apmeklētāju skaita un viņu ne-

pieciešamībām.  

BIEDRĪBA “JĒKABPILSNVO RESURSU CENTRS” STRUKTŪRVIENĪ-

https://www.dropbox.com/s/4i2dfvlkgwavi0e/DZEJAS_DIENAS_11.09.2018.mp4?dl=0


Projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 

Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) jēkabpilie-

šiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties pasākumā "Psihologa 

vadītu atbalsta grupu organizēšana" iedzīvotājiem, kam ik-

dienā nākas saskarties ar cilvēkiem, kuriem ir psihiskās 

saslimšanas t.sk. šizofrēnija, veģetatīvā distonija, depresija, 

demence u.c. ar garīgo veselību saistītas saslimšanas vai 

vecākiem, kuru bērniem ir uzvedības traucējumi; 

Atbalsta grupas programma “…būt līdzās” paredzēta tiem, kuri vēlas  

 Papildināt funkcionālas saskarsmes prasmes, paplašināt izpratni 

par mīlestības dažādajiem aspektus, apgūt mīlestības valodas un 

prasmes paust mīlestību  

 Apzināti un veselīgi veidot attiecības ar citiem – ģimenē, darbā, 

pasaulē; iemācīties atšķirt savus personīgos mērķus no manipu-

lācijām, uzstādījumiem, ierobežojumiem un stereotipiem, kas 

“pielipuši” dzīves gaitā 

 Stiprināt personīgo pašvērtējumu, izprast sevi, apzināt savas 

personības robežās un atbildības saistībā ar tuvinieku veselības 

stāvokli, apgūt praktiskas iemaņas stresa mazināšanai ikdienā. 

Programma sniedz praktiskas iemaņas tam, kā var darboties savas 

emocionālās labsajūtas labā. Darbs ar sevi nav teorija, tā ir prakse! 

Teorētiska informācija ir pavi-

sam nedaudz,  lai paskaidrotu 

to, kas attiecas uz uzdevu-

miem, kuri  jāveic, Nodarbību 

lielākā daļa paredzēta, kā 

praktiski uzdevumi un atgrie-

zeniskā saite par tiem. 

Pasākums tiks organizēts kā nodarbības slēgtā grupā (jaunu dalībnie-

ku uzņemšana beidzas sākot ar 3 tikšanos), grupā varēs pieteikties 

vismaz 10-12 dalībnieki. Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā divas 

stundas (par tālākajiem nodarbību laikiem grupa vienosies pirmajā 

tikšanās reizē, bet plānotas dienas nodarbības), nodarbību skaits – 12.  

Nodarbības vadīs psiholoģe Inita Zarkeviča. 

Interesentus aicina pieteikties rakstot uz e-pastu ini-

ta.zarkevicha@gmail.com vai ieva.rozlapa@gmail.com (vārdu, uzvār-

du, kontakttālruni, e-pastu), papildus informācija zvanot pa tālruni 

27040603. 

Pasākums ir bez maksas. 

JĒKABPILIEŠIEM TIEK PIEDĀVĀTA IESPĒJA APMEKLĒT  

PSIHOLOGA VADĪTU ATBALSTA GRUPU 

Ritma Komarova, 

Dienas centrs “Kopā būt” vadītāja 

Dienas centrā „Kopā būt” 

jau otro gadu norisinājās 

sporta spēles, kurās pieda-

lījās centra apmeklētāji, 

Jēkabpils invalīdu biedrī-

bas biedri un „Jēkabpils 

NVO resursu centrs” jaun-

ieši ar mērķi kopā pavadīt 

laiku, būt aktīviem un salie-

dētākiem. Uzdevumus 

sporta spēlēm bija uzņēmu-

šies sagatavot Erasmus+ programmas 

Eiropas brīvprātīgā darba dalībnieki un 

Jēkabils invalīdu biedrības vadītāja 

Raisa Kļaviņa.  

Sākumā dalībnieki sadalījās divās komandās 

pa 7 dalībnieki katrā. Komandām bija jāizpil-

da dažādi uzdevumi gan uz laiku, gan bez laika 

limita. Uzdevumi bija piemeklēti tā, lai spēļu 

laikā tiktu nodarbinātas visas ķermeņa mus-

kulatūras grupas, piemēram, vajadzēja padot 

lielu piepūšamo bumbu otram dalībniekam pa 

augšu, pa apakšu, uz labo pusi un uz kreiso 

pusi. Atraktīva bija smilšu maisiņu mešana 

mērķī, „omletes” apgriešana pannā, pametot 

to gaisā, šautriņu mešana un bumbiņas iesiša-

na vārtos ar āmuram līdzīgu nūju garā kātā. 

Vislielākās grūtības abām komandām sagādā-

ja gredzenu uzmešana uz tapiņām. Kāds neuz-

meta pat nevienu gredzenu no trīs reizēm, bet 

Vandai tas sanāca pat divas reizes. Tas tiešām 

bija grūti. 

Sporta spēļu laikā brīvprātīgais no Francijas 

Julian pastāstīja par ūdens dzeršanas labajiem 

aspektiem un arī mītiem. Viens no mītiem ir, 

ka dzerot ūdeni tiekot mitrināta āda. Patiesībā 

tas ir mīts, jo ādas stāvoklis esot atkarīgs no 

pārtikas, kādu uzņemam, no ārējiem apstāk-

ļiem, kā arī ādas kopšanas ieradumiem. Saistī-

bā ar ūdeni bija sagatavotas divas interesantas 

stafetes. Pirmajā uzdevums bija iemest tenisa 

bumbiņu pretinieka glāzē, kura piepildīta ar 

ūdeni. Ja trāpīja, tad pretiniekam ūdensglāze 

bija jāizdzer. Trāpīt mērķī traucēja vēja brāz-

mas, bet bija jautri, un arī ūdens bija tieši 

laikā un ļoti garšīgs, jo pēc fizis-

kajām kustībām svaigā gaisā ļoti 

slāpa. Otrs uzdevums arī bija 

saistīts ar ūdeni, kur bumbiņu 

no vienas glāzes vajadzēja pār-

pūst nākamajā glāzē. Arī tas 

nebija nemaz tik viegli izpil-

dāms, bet ar komandas biedru 

ovācijām, aplausiem un pado-

miem viss izdevās. 

Sporta spēļu noslēgumā varēja 

izmēģināt dažādus uzdevumus 

uz laiku, piemēram, kurš ātrāk 

saliks un nojauks piramīdu no 10 glāzēm. 

Vislabāk veicās Ausmai. Viņa šo uzdevumu 

izpildīja 24 sekundēs. 

Nozlēdzoties sporta spēlēm, tika apkopoti 

rezultāti. Bez šaubām, uzvarētājs bija katrs, 

kurš piedalījās šajās sporta spēlēs, tāpēc visi 

dalībnieki tika apbalvoti. Katrs saņēma kon-

fektes medaļu par piedalīšanos, bet zelta šoko-

lādes medaļas pienācās dažādām nomināci-

jām – vislabākais šautriņu metējs, visātrākais 

skrējējs, vissportiskākais spēļu dalībnieks, 

vislabākais spēļu organizētājs, vislabākais 

tulkotājs, u.c. Bet lielākais prieks bija par kopā 

būšanu, par jautri pavadītu laiku un gandarī-

jums par lieliska pasākuma izdošanos. Tiksi-

mies trešajās sporta spēlēs nākamajā gadā! 

SPORTA SPĒLES DIENAS CENTRĀ „KOPĀ BŪT” 

SR DIENAS CENTRĀ "KOPĀ BŪT" 
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"JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS" JAUNĀKĀS BIEDRORGANIZĀCIJAS 

Dibināta 2010.gadā, darbojas Pļaviņu novadā, biedrību apvienībai 

"Jēkabpils NVO resursu centrs" pievienojusies 2018.gadā. 

Biedrības mērķi:  

1. Saglabāt un popularizēt sentēvu tradīciju pļaušanu ar rokas izkapti; 

2. Attīstīt pļaušanas sportu - iesaistīt jaunatni videi draudzīgā un vis-

pusīgā fiziskā attīstībā; 

3. Piedalīties treniņos, treniņnometnēs, pļaušanas čempionātos; 

4. Apmācīt jaunatni rīkoties ar izkapti un tās sagatavošanu pļaušanai; 

5. Organizēt un piedalīties vides sakopšanas un citos pasākumos. 

SPORTA BIEDRĪBA "PĻAVIŅU PĻĀVĒJI" 

Svētdien, 16. septembrī, pie Aiviekstes 

pagasta mājas NVO sporta biedrība 

"Pļaviņu pļāvēji" pulcējās savam kārtē-

jam, jau 5.novada Sēņošanas čempionā-

tam. 

Šoreiz piedalījās 39  šī aktīvā  rudens atpūtas 

veida-sēņošanas -atbalstītāji. Oskars Stepans 

no Aiviekstes  bija   jaunākais - tikai 5 gadiņi. 

78 gadus vecais Jānis Egle no Pļaviņām - ve-

cākais. Sandras Zālītes  ģimene - kuplākā no 

visām - bija atbraukusi no Aizkraukles. Neiz-

trūkstoši ar sava - Aiviekstes pagasta -  cilvē-

kiem visu  svētdienu kopā bija tā pārvaldniece 

Ģiedre Zvirgzdiņa. Sēņotāji  ar klusuma brīdi 

atcerējās aktīvo "Pļaviņu pļāvēju" atbalstītāju, 

aiviekstieti Rihardu Rodi. 

Tiesnešu brigādē šoreiz bija Pļaviņu novada 

domes sporta organizators Sandris Stūris, 

"Pļaviņu pļāvēju" valdes priekšsēdētāja Sar-

mīte Norvaiša, klintainiete Kristīne Ginaite 

un  aiviekstiete Kristīne Siņica. Iepazīstināti 

ar čempionāta noteikumiem, sēņotāji tika 

aizvesti aiz Līdaces ezera, kur arī notika 2,5 

stundu  garā "sēņu pļauja". 

Rezultāti tika nosvērti ar precizitāti līdz gra-

miem un noteikti uzvarētāji sešās nomināci-

jās, sarakstu skatīt pielikumā. 

Čempionāta kausu saņēma Aiviekstes pagasts. 

Visas trīs komandas saņēma diplomus. Indivi-

duālie uzvarētāji priecājās par medaļu, dip-

lomu un balvu. Žēl, ka šoreiz nepiedalījās 

vietalvieši. 

"Vērtīgākās'' sēnes atrada  Sandris Stūris. 

"Neparastākās sēnes" - Ingrīda Liepiņa. 

"Populārākā sēne" - čigāniete. 

"Smagākais grozs" bija Valijam Sirmajam. 

"Interesantākā kompozīcija" - Aiviekstes pa-

gastam. 

"Īpašais noformējums" - Aiviekstes pagastam 

("Sarkangalvītes un vilks" - Viktors Krists). 

"Visvairāk pārstāvētie sēņotāji" - 25 naskās 

dāmas. 

Atgriezās visi sēņotāji!  Andris Reiznieks ar 

skaistu latviešu mūziku mežā neļāva nevie-

nam noklīst. Pa  to laiku uz dzīvās uguns izvā-

rījās garšīgā "Pļaviņu pļāvēju sēņu zupa". Par 

to sēņotāju lielais paldies pavāru brigādei—

Dainai un Jānim Pavloviem  un Almai Reiz-

niecei! Jāatzīmē, ka daudziem šeit  gribējās 

būt arī šīs īpašās zupas dēļ! 

Brīnišķīgos laika apstākļos un skaistā mežā 

kopīgi aizvadīta ļoti skaista diena! Sēņotāji 

bija sajūsmā - pēc sausās un saulainās vasaras 

sēnes  mežā bija! Savākti tika ap 50 kg sēņu! 

Gūtas vienīgi pozitīvas emocijas! 

"PĻAVIŅU PĻĀVĒJI" UN 5.NOVADA SĒŅOŠANAS ČEMPIONĀTS 

NVO sporta biedrība,,Pļaviņu pļāvēji" 

nepārstāj domāt par to, kā padarīt sa-

vas aktivitātes interesantākas, kā tās 

dažādot. Iekļaujoties Eiropas spor-

ta nedēļā, tās valde aicināja uz rudens 

aktivitāti - 3.nakts sēņošanas čempio-

nātu. 

Pie Aiviekstes pagasta pārvaldes tikās 

39 romantiskās nakts sēņošanas piekritē-

ji. Šoreiz sēnes bija nolemts meklēt sporta 

bāzes "Jaujas/Jankas" tuvumā, klusā nostūrī, 

kur vasaras sezonā notiek  arī  novadā  tik 

populārās orientēšanās sacensības. 

Sēņošanas čempionātu atklāja ,,Pļaviņu pļāvē-

ju" valdes priekšsēdētāja Sarmīte Norvaiša. 

Drošības noteikumus atgādināja novada spor-

ta  darba organizators Sandris Stūris. Kā pa-

rasti, ar savējiem, aiviekstiešiem, visu vaka-

ru kopā bija un arī sēņoja pagasta pārvaldes 

vadītāja Ģiedre Zvirgzdiņa. 

Irēna Spūle-Vilcāne no folkloras kopas "Āre" 

visus ie-

drošināja 

ar savu 

s a c e r ē t o 

un kopīgi 

nodziedā-

to "Meži, 

m e ž i , 

t u m š i e 

meži". Nemanot pagāja dotais laiks  nakts 

sēņošanai - 1 stunda un 15 minūtes. Visi atnā-

ca! Un visiem sēnes bija! 

Šoreiz naskākie sēņotāji bija no Aiviekstes 

pagasta un Pļaviņu pilsētas. Žēl, ka šīs burvī-

gās nakts romantika izpalika klintainiešiem 

un vietalviešiem! 

Jānis un Daina Pavlovi, Alma Reizniece tik-

mēr izvārīja tradicionālo un tik garšīgo 

"Pļaviņu pļāvēju sēņu zupu"!  Neticami un 

tomēr- sēņotāji nemaz  nejutās noguruši un, 

Andra Reiznieka  mūzikas aicināti, pat šajā 

siltajā vakarā dejoja! Likās, gaiss virmoja no 

nakts burvības, smaržām un dejām un izplatī-

jās tālu, jo tālu...Patiesi sportiska, aktīva, 

priecīga diena! Te tikās tie, kas meklē intere-

santas sportiskās nodarbības. Nakts sēņošana 

bija brīnišķīga dāvana sev! Neaizmirstams 

kopā būšanas prieks! 

"Pļaviņu pļāvēju" paldies par atbalstu 3.nakts 

čempionāta, kas ievadīja Eiropas sporta nedē-

ļu, sarīkošanā - Pļaviņu novada domei. 

Biruta Irēna Osīte 

Sandris Stūris- foto 

EIROPAS SPORTA NEDĒĻĀ - NAKTS SĒŅOŠANAS ČEMPIONĀTS 
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Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs  

Lasot vēsturiskus faktus, varam uzzināt, ka Krustpils 

pili ar pilsnovadu 1585. gada 1. martā karalis Stefans 

Batorijs par nopelniem krievu–poļu kara laikā uzdāvāja 

Cēsu prezidiāta vaivadam Nikolajam Korfam. Korfu 

dzimtas īpašumā tā bija līdz 1920. gada zemes reformai 

–Atšķirība no Latgales, kur “poļu laiki” ilga vairāk kā 

200 gadus, “poļu Vidzeme” pastāvēja krietni mazāk.   

Pēdējo gadu laikā  poļu biedrība ir organizējusi tematiskas ek-

skursijas pa Latgali un Zemgali, meklējot “poļu pēdas” Latvijā.   

Turpinot šo ciklu,  jēkabpilieši tiek aicināti iesaistīties tematiskā 

ekskursijā "Poļu laiki Vidzemē" 

Laiks: 13.10.2018., plkst. 8:10 no Jēkabpils autoostas (autobuss 

Mersedes Benz). 

Apskates objekti: Cēsu Vecpilsēta, Cēsu vecā un jaunā pils (ar 

vējlukturiem izstaigāsim pils  pagrabus un kāpsim torņos), Maija 

parks ar melnajiem gulbjiem, Raunas Staburags, Siera un maka-

ronu ražotne ar degustāciju un iespēja nopirkt Latvijā ražotus 

oriģinālus sierus un makaronus.  

Cena: pieaugušie: 25 euro;   

bērni, pensionāri, studenti 21 euro (cenā ietilpst transports, ieejas 

maksas un gidi apskates objektos)   

Papildus informācija: jāģērbjas atbilstoši laika apstākļiem. Ēdamo 

ņemt līdzi. Lūgums neaizmirst paņemt arī dzeramo ūdeni! 

Pieteikties: Rihards, tālr. 26484210. Ekskursijas vadītāja Rasma 

(Vides un tūrisma attīstības klubs „Sēlija”). Vietu skaits ierobe-

žots, tādēļ nenokavējiet! 

AICINA PĒTĪT “POĻU LAIKUS VIDZEMĒ” 

Agita Pleiko, 

Jēkabpils NVO resursu centrs  

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības 

nodaļas projektu vadītājs Edgars Paulo-

vičs informē, ka līdz 8.oktobrim iespē-

jams pieteikties projekta līdzfinansēju-

mam apjomā līdz 9000 eur visiem tiem, 

kas vismaz 3 gadus bijuši prombūtnē no 

Latvijas, un tagad plāno atgriezties un 

uzsākt vai jau ir uzsākuši savu saimnie-

cisko darbību. 

Atbalsta pretendentam projekta rakstiski 

sagatavotu pieteikumu jāiesniedz Zemgales 

Plānošanas reģionā: 

 klātienē, Zemgales Plānošanas reģionā, 

Katoļu ielā 2b, 205. telpā, Jelgavā - darba 

dienās no plkst.9 līdz 17; 

 nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē): 

Zemgales Plānošanas reģionam, Katoļu 

ielā 2b, Jelgavā, LV-3001; 

 uz elektroniskā pasta  adresi 

zpr@zpr.gov.lv (noformētu elektroniskā 

dokumenta veidā). 

Pilotprojekta īstenošanai 2018. gadā piešķirts 

valsts budžeta finansējums 425 699 eiro ap-

mērā. 

Granta nosacījumi skatāmi vietnē 

www.paps.lv vai www.zemgale.lv . 

PAPS nosaukums ir saīsinājums pilotprojekta 

moto – “Palīdzam atgriezties pašu sētā”. Vizu-

ālā identitāte veidota, balstoties uz tradicionā-

lajām latviešu zīmēm, kur Akas un Saules 

zīme apvienojumā simbolizē mājas, kas sauc 

atpakaļ. Simbols vienlaikus ir arī tuvi un tāli 

ceļi, kas krustojas, bet pa vidu tiem ir mājas, 

kurās atgriezties. 

PAPS ir Vides aizsardzības un reģionālās attīs-

tības ministrijas (VARAM) īstenotais pilotpro-

jekts “Reģionālais remigrācijas koordinators”, 

kas paredz atbalstīt pasākumus ārvalstīs dzī-

vojošo tautiešu politiskai un pilsoniskai līdz-

dalībai, iesaistei Latvijas ekonomiskajā un 

kultūras dzīvē, izglītībā un zinātnē. Tāpat 

projekts paredz arī atbalstu ārvalstīs dzīvojo-

šām ģimenēm, kuras apsver iespēju atgriezties 

Latvijā. 

LĪDZ 8.OKTOBRIM REEMIGRANTI VAR PIETEIKTIES  

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ATBALSTAM 

mailto:zpr@zpr.gov.lv
http://www.paps.lv
http://www.zemgale.lv
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LATVIJAS PILSONISKĀS ALIANSES ZIŅAS 

Septembra beigās notika EEZ/Norvēģijas 

Finanšu instrumenta nākamajam periodam 

izvēlētā sešu reģionālo NVO konsorcija* tikša-

nās ar Finanšu instrumentu biroju (Brisele). 

Tikšanās mērķis ibija 1) pārrunāt iespējamo 

programmas ieviešanas laika grafiku, tai skai-

tā, kad varētu notikt pirmie projektu konkur-

su uzsaukumi, 2) pārrunāt programmas satu-

ru, 3) pārrunāt, kad un kādā procedūrā rīkoja-

mas sabiedriskās apspriedes, kuru ietvaros 

nevalstisko organizāciju pārstāvjiem būs ie-

spēja sniegt priekšlikumus. 

Par sarunu rezultātiem NVO konsorcijs infor-

mēja 26.septembra Memoranda padomes 

sēdē un plašākam sabiedrības lokam septem-

bra beigās/oktobra sākumā. 

*Programmas “NVO fonds” administrēšanai 

izveidotajā NVO konsorcijā ietilpst 6 neval-

stiskās organizācijas: biedrība “Latvijas 

Pilsoniskā alianse”, 

biedrība “Latvijas Lauku forums”, biedrība 

“Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, bied-

rība “Kurzemes NVO atbalsta centrs”, nodibi-

nājums “Valmieras novada fonds” un biedrī-

ba “Zemgales NVO atbalsta centrs”. Konsor-

cija dalībnieki kā vadošo partneri sarunām 

ar EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ir 

izvirzījuši biedrību “Latvijas Pilsonisko alian-

se”. 

Latvijas Pilsoniskā alianse parakstīja līgumu 

ar Jaunsardzes un informācijas centru par 

Valsts aizsardzības mācību “Politiski aktīvs 

pilsonis” nodarbību sagatavošanu, organizēša-

nu un vadīšanu. Būtiska pievienotā vērtība 

nodarbībām būs vieslektori, kuru dalību no-

drošinās Latvijas Pilsoniskā alianse. Visi vies-

lektori būs nevalstisko organizāciju pārstāvji, 

kuri ir politiski un pilsoniski aktīvi cilvēki, kas 

varēs papildus pastāstīt par savu praktisko 

pieredzi un konkrētiem piemēriem, kā ar 

pilsonisko aktivitāti ir panākti konkrēti rezul-

tāti - kā tas tika darīts un kā tas ir uzlabojis 

situāciju pilsētā, novadā vai valstī.  Nevalstis-

kās organizācijas, kas ikdienā darbojas kon-

krēto jomu attīstībā, sabiedrības interešu un 

vajadzību apmierināšanā kopumā ir vērtējami 

kā Latvijas valsts patrioti, to pierādot vārdos 

un darbos, līdz ar to visprecīzāk un efektīvāk 

parādīs labo piemēru skolēniem, kā arī iepa-

zīstinās ar praktisko pieredzi, nevis sniegs 

teorētiskas zināšanas par tēmu. 

2018.gada 1.semestrī sākies pilotprojekts, 

kura ietvaros nevalstisko organizāciju pārstāv-

ji dosies uz skolām, lai interaktīvi un saturīgi 

izglītotu jauniešus par politisko un pilsonisko 

līdzdalību, lai iepazīstinātu ar nevalstisko 

organizāciju darbību, kā vienu no līdzdalības 

formām, un nevalstiskam sektoram saistītiem 

jautājumiem, tādējādi veicinot jauniešu iz-

pratnes paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvis-

ma nozīmi un mudinot tajās iesaistīties,  vien-

laikus veicinot gan piederības sajūtu valstij, 

gan izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrī-

bā, kā arī kritisko domāšanu. 

NVO konsorcijs tiekas ar FIB  

Pilsoniskā izglītība tiks nodrošināta Valsts aizsardzības mācību ietvaros 

Latvijas Pilsoniskā alianse vasarā uzaicināja 

uz tikšanos visas politiskās partijas un tikās ar 

tām, kuras atsaucās uz aicinājumu*. Tikšanās 

laikā tika pārrunāts arī jautājums par NVO 

fonda nepietiekamo finanšu apjomu, uz ko 

visas politiskās partijas, sniedza pozitīvu atbil-

di, ka, ņemot vērā NVO un to pārstāvēto mēr-

ķa grupu vajadzības, kā arī finanšu krīzi, kas 

šobrīd pastāv nevalstiskajā sektorā, apņemas 

NVO fonda finansējumu būtiski palielināt, 

solot pat 2-5 miljonus. Vienīgā partija, kas 

atturējās no solījuma piešķirts papildus finan-

sējumu NVO fondam 2019. gadā bija Nacionā-

lā apvienība, aizbildinoties ar negatīvo fiskālo 

telpu. Savukārt Finanšu ministre Dana Reiz-

niece-Ozola tikšanās laikā bija pārliecināta, ka 

NVO fonda apjomam ir jāpieaug jau 2019.ga-

dā, kā arī 20.septembra politiskajās debates ar 

uzņēmējiem, ko rīkoja AmCham Latvija, mi-

nistre norādīja, ka pilsoniskās sabiedrības 

stiprināšana un NVO, kuras darbojas interešu 

aizstāvībā, ir steidzami jāstiprina un, ka apso-

lās NVO fondam piešķirt papildus finansēju-

mu (tiesa, neminot konkrētu summu).  

Uz tikšanos tika aicinātas "Politisko partiju 

apvienība “Attīstībai/Par!”, “Jaunā Konserva-

tīvā partija”, “Jaunā Vienotība”, "Visu Latvi-

jai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", “Zaļo 

un zemnieku savienība”, “Latvijas Reģionu 

apvienība” un “Saskaņa”, diemžēl pēdējās di-

vas politiskās partijas uz aicinājumu neatbil-

dēja. 

Vai NVO fondam tiks piešķirts lielāks finansējums? 

Reaģējot uz pēdējo gadu notikumiem, kā arī 

vienpadsmit Saeimas deputātu vēršanos pret 

Latvijas pilsonisko sabiedrību, Latvijas Pilso-

niskā alianse aicināja nevalstiskās organizāci-

jas un pilsoniskās sabiedrības aktīvistus pa-

rakstīties zem atklātās vēstules, kas adresēta 

augstākajām amatpersonām un politiķiem, 

kur prasām reaģēt un novērst demokrātisku 

vērtību apdraudējumus. Esam saņēmuši jau 

49 biedrību, arī Jēkabpils NVO resursu centra 

un pilsoniskās sabiedrības aktīvistu atbalstu. 

Alianse aicina būt vērīgiem pret šo negatīvo 

tendenci, kas ir pilsoniskās telpas sašaurinā-

jums un demokrātisku vērtību apdraudējums 

Latvijā. Aktīva un stipra pilsoniskā sabiedrība 

ir veselīgas demokrātijas priekšnoteikums, 

tomēr Latvijā notiekošais vājina nevalstisko 

sektoru, mērķtiecīgā negatīvā retorika no 

konkrētiem publiskās pārvaldes pārstāvjiem 

un politiķiem mazina sabiedrības uzticēšanos 

sektoram, šķel sabiedrību un ved Latviju auto-

ritāras valsts virzienā. Nostājas vēstulei vēl 

iespējams pievienoties līdz rītdienas 

26.09.2018. plkst. 9.00, sūtot e- pastu uz 

alianse@nvo.lv. Ar vēstuli iespējams iepazīties 

šeit. 

Vēstule PRET vēlmi ierobežot pilsonisko sabiedrību Latvijā 

mailto:alianse@nvo.lv
http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2018/09/nostājas-vēstule.pdf
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"Vidusdaugavas NVO e-avīze" ir sagatavota ar  
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 

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

biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs" 

Jēkabpils NVO resusu centrs 

Adrese: Brīvības iela 45,  

Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

 @jekabpilsNVO 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

Jēkabpils NVO resursu centrs 

LATVIJAS PRETNABADZĪBAS 

TĪKLA EAPN ZIŅAS 

RīgaTV 24 diskusiju raidījumā "Mana Balss" nākamajā pub-

liskajā ierakstā aplūkosim iniciatīvu „Par garantētu minimā-

lo ienākumu virs nabadzības sliekšņa 330EUR!”. Raidījuma 

ierakstus RīgaTV 24 studijā var apmeklēt ikviens interesents. 

Diskusijas dalībnieki: Moderators Arnis Blodons , Elīna Pinto, iniciatī-

vas pārstāve. Pārējie dalībnieki tiks izziņoti vēlāk. 

Iniciatīva „Par garantētu minimālo ienākumu virs nabadzības sliekšņa 

330EUR!” patlaban ir savākusi 780 parakstu. Šobrīd valsts noteiktais 

garantētais ienākumu minimums ir 53 EUR mēnesī, kas ir gandrīz 

sešas reizes mazāk nekā pašas valsts noteiktais nabadzības līmenis – 

330 EUR mēnesī. Vairāk kā piektā daļa cilvēku ir nabadzības slazdā un 

nespēj iztikt ar valsts noteikto ienākumu minimumu. Arī Eiropas Komi-

sija jaunākajās rekomendācijās Latvijai atkārtoti mudinājusi uzlabot 

minimālo ienākumu pabalstu. Tāpēc aktuāls ir jautājums – vai vajadzē-

tu noteikt valsts garantēto minimālo ienākumu virs nabadzības sliek-

šņa? 

Lai nodrošinātu vispusīgu un informējošu diskusiju, aicināsim dažādo 

iesaistīto pušu pārstāvjus uz publiskām debatēm, kurās aplūkosim 

iniciatīvu, kā arī spriedīsim par tās ietekmi Latvijā. Diskusijas laikā arī 

publika varēs izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus diskusijas da-

lībniekiem! 

Nāc un klausies diskusiju! Tiekamies ceturtdien, 27.septembrī plkst. 

19:30 Rīgā, Blaumaņa ielā 32. Vai skaties raidījumu RīgaTV 24 kanālā 

30.septembrī plkst. 17:30. 

Raidījums "Mana balss" ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda 

finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma 

"Mana balss" saturu atbild RīgaTV 24. 

PAR GARANTĒTU MINI-

MĀLO IENĀKUMU VIRS 

NABADZĪBAS SLIEKŠŅA 330EUR 

LATVIJAS NEVALSTISKĀ  

SEKTORA FINANŠU  

RAKSTUROJUMS (2017) 

BIEDRĪBA "VIDES INICIATĪVU 

CENTRS" AICINA:  

NOSKATIES!  

FILMA PAR MEŽAPARKU 

Lielbritānijā dzīvojošā romu psihologa izdevums "Saikne&Atvērtā" lasīšanai pieejams šeit. 

mailto:pleiko@inbox.lv
mailto:maira.tropa@inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aliana%40jekabpilsnvo.lv
jekabpilsnvo.lv
https://twitter.com/JekabpilsNVO
https://www.draugiem.lv/group/18645137/jekabpils-nvo-resursu-centrs/
https://www.facebook.com/J%C4%93kabpils-NVO-resursu-centrs-1073271192718117/
https://www.youtube.com/watch?v=Ed2zEjUwy5M
https://www.dropbox.com/s/tk1izq12pjjycfy/ANDRIS_TERTATS%20_Saiknee%26amp%3BAtveert%20Nr19_2018.pdf?dl=0

