BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PIEDĀVĀJUMI
DAUGAVPILS NOVADĀ
Iestādes/biedrības
nosaukums
Demenes pagasts
Biedrība “Sociālā
Atbalsta centrs”

Kontaktpersona

Regīna Tamane

Galvenie
darbības
virzieni

Brīvprātīgā darba
piedāvājums

- indivīdu sociālās 3 brīvprātīgo darba vietas: 2 asistenti
aktivitātes
silvekiem ar īpašām vajadzībām un 1
veicināšana;
lietvedis
-pilsoniskās
apziņas
veidošana;
-sociālās
atstumtības
mazināšana un
sociālajam riskam
pakļauto
iedzīvotāju
integrēšana
sabiedrībā
Daugavpils
novadā un Latgalē

Kontakti

E-pasts:
Regina.tamane@demene.lv
Tālrunis: 26381526

Adrese: Briģenes iela 2,
Demenes pagasts

Jauniešu biedrība
“Demenes stariņi”

Inna Dubovska

-līdzdarbība
Radošo darbnīcu un izklaides
jaunatnes
pasākumu organizēšana
iniciatīvās un
sabiedriskajās
aktivitātēs,
veidojot
savstarpēju
Demenes pagasta
jauniešu
sadarbību un
iesaistīšanos
pašvaldības
Jaunatnes
politikas attīstībā;
-Veicināt
jaunatnes
informētību,
aktīvu līdzdalību
lēmumu
pieņemšanā,
paplašinot
iespējas iegūt
jaunas zināšanas
un prasmes, kā arī
lietderīgi izmantot
brīvo laiku;
-jauniešiem
aktuālo apmācību
organizēšana

E-pasts: inna_d@inbox.lv

Tālrunis:29853623

“Pastorāts-5” Demenes pagasts

Līksnas pagasts
Biedrība “Līksnas
jauniešu kopiena”

Maļinovas pagasts

Sintija Giptere

-veicināt Līksnas
pagasta
kultūrvides un
sociālās vides
attīstību;
-nodrošināt
pieejamu vidi
jauniešiem no
sociāli izslēgtām
ģimenēm
lietderīgi pavadīt
brīvo laiku;
-izveidot Līksnas
pagasta kopienas
centru, kur varētu
darboties visi
sabiedriski aktīvie
cilvēki, realizējot
radošas idejas
kopienu attīstībai;
-nodrošināt
jauniešiem iespēju
iegūt dzīves
prasībām un
vajadzībām
nepieciešamo
informāciju

-Brīvprātīgais darbs mūzikas festivālā
“Muzykys skrytuļs”;
-nodarbību vadīšana bērniem ar
īpašām vajadzībām;
-jauniešu pasakumu organizēšana,
vadīšana;
-“Labais darbs” (palīdzība
pensionāriem pavasara darbos)

E-pasts:
sintija.giptere@inbox.lv

Tālrunis: 26065446

Adrese: Jaunatnes iela 20-14,
Līksnas pagasts

Biedrība “Maļinki”

Maļinovas pagasta
jauniešu klubs
“Maļinki”

Maļinovas pagasta
saietu nams

Jūlija Andruškeviča

Dagnija
RomanovskaAleksejeva

Elena Koļesnikova

-Organizēt
Maļinovas pagasta
jauniešu brīvo
laiku;
-Attīstīt sporta
aktivitātes;
-Veicināt jauniešu
interešu izglītību
-Jauniešu
lietderīga brīvā
laika organizēšana
un iesaistīšana
sabiedriskajā
dzīvē

Sabiedrisko
aktivitāšu
organizēšana

-tematisko pasākumu un pārgājienu
organizēšana;
-sporta aktivitāšu organizēšana;
-pagasta teritorijas labiekārtošana;
-skrejlapu izplatīšana

-pasākumu organizēšana;
-fotografēšana;
-mūzikas atskaņošana;
-pasākumu vadīšana;
-sporta spēļu tiesāšana;
-palīgi radošo darbnīcu vadīšanā;
-afišu veidošana;
-jauniešu un bērnu izzinošo braucienu
pavadoņi (grupas pieskatīšana,
piemēram, ekskursijas laikā)

-fotografēšana;
-mūzikas atskaņošana;
-pasākumu vadīšana;
-sporta pasākumu tiesāšana;
-palīgi radošo darbnīcu vadīšanā;
-afišu veidošana

E-pasts: julija93@inbox.lv
Tālrunis: 20055372
Adrese: Skolas iela 2A,
c.Maļinova, Maļinovas
pagasts
E-pasts:
dagnija.romanovska@inbox.lv

Tālrunis: 29664849

Adrese: Skolas iela 2A,
c.Maļinova, Maļinovas
pagasts
E-pasts: elenocka67@inbox.lv
Tālrunis: 29177540
Adrese: Skolas iela 2A,
c.Maļinova, Maļinovas
pagasts

Medumu pagasts
Jauniešu biedrība
“Medumu Cerība”

Diāna Mikulane

-jauniešu
lietderīga brīvā
laika pavadīšana;
-Medumu pagasta
labiekārtošana un
popularizēšana;
-jauniešu centra
attīstīšana un
pilnveidošana;
-pasākumu,
apmācību,
semināru un spēļu
turnīru
organizēšana;
-sadarbības
veidošana ar citām
jauniešu
biedrībām un
centriem, kā arī
jaunatnes
organizācijām
novadā

-kokapstrādes darbnīcu vadīšana un
suvenīru veidošana;
-bukletu izgatavošana ar modernu
drukas iekārtu;
-dekorāciju izgatavošana
pasākumiem;
-Medumu parka un ciemata teritorijas
labiekārtošana

-jauniešu
integrācija
sabiedrībā;
-sadarbība starp

-pasākumu
E-pasts:
organizēšana/plānošana/sagatavošana; janis.briska2@gmail.com;
-dekorāciju izgatavošana;
viskujaunatne@gmail.com
-sporta spēļu tiesāšana;

Epasts:
diana.mikulane@inbox.lv

Tālrunis: 27029325

Adrese: Alejas iela 13-2,
c.Medumi, Medumu pagasts

Višķu pagasts
Višķu pagasta jauniešu
biedrība “VJCS”

Jānis Briška

jauniešu NVO
Latgalē un ārpus
tās;
-lietderīga
jauniešu brīvā
laika
nodrošināšana;
-projektu
rakstīšana

-meistarklašu un radošo darbnīcu
organizēšana un vadīšana;
-konsultēšana par projektiem, to
plānošanu un realizēšanu

Tālrunis: 28208522

Adrese: Skolas iela 17,
c.Špoģi, Višķu pagasts

