
2014. gada aprīlis 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBS – CEĻS 

UZ PANĀKUMIEM 

Šīs E-Avīzes viena no tēmām – brīvprātīgo 
darbs. Bieži dzirdam, ka gados jauniem 
cilvēkiem, kuri vēl mācās vai tikko absolvē-
juši kādu no mācību iestādēm, ir ļoti grūti 
atrast darbu, jo nav pieredzes. 

Brīvprātīgā darbs ir ļoti laba un noderīga 
iespēja iegūt pieredzi, turklāt izmēģināt sevi 
dažādās jomā, saprast, kas patīk, kas nē. Un 
to var sākt darīt jau laicīgi, lai vieglāk izvē-
lēties, kādu augstāko izglītību iegūt. 

Par brīvprātīgo darbu skaļāk runā pēdējos 
gadus, taču faktiski tāds pastāv jau ilgu 
laiku. Daudzi no mums aktīvi darbojušies 
kādu pasākumu organizēšanā, augstskolas 
avīzes veidošanā vai citādos veidos pierādī-
juši sevi. Tas viss palīdzējis mums gūt pie-
redzi, kontaktus un iemaľas, kas vēlāk lieti 
noder pamatdarbā. Turklāt tas pierāda, ka 
esam gatavi darīt arī neprasot par to sa-
maksu, ja zinām, ka tas atmaksāsies ar 
uzviju nākotnē. 

Vai tu esi darījis brīvprātīgu darbu? 

Liāna Pudule – Indāne 

E-Avīzes rdeaktore 

Apaļā galda diskusija 

 
Tēma: 

Kāpēc jēkabpilieši 
izvēlas iesaistīties NVO 

un ko mēs  
zinām par savu tiesību 
aizstāvības iespējām? 

 

25. aprīlī, plkst.15.00 
Jēkabpils NVO resursu 

centra 
telpās Brīvības 45, 2.stāvā. 

 
Diskusiju vadīs žurnāliste 

Sandra Mikanovska 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

DĀVINI, PIEDALOTIES LABDARĪBAS AKCIJĀ „GRĀMATAS OTRĀ  

ELPA”! 

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” no 14. līdz 28. aprīlim aicina ikvienu 

iesaistīties labdarības akcijā „Grāmatas otrā elpa”. 

Akcija tiek izvērsta divos vienlīdz svarīgos virzienos: 

jau izlasītu un mājās par apgrūtinājumu kļuvušu grāmatu un žurnālu 

ziedošana ar mērķi dot iespēju tos izlasīt vēl kādam; 

jaunu, tieši bērniem domātu grāmatu iegāde un ziedošana izglītības, 

sociālās aprūpes un veselības atgūšanas institūcijām. 

Ziedojamās grāmatas un žurnālus labdarības akcijas norises laikā - no 

14. līdz 28. aprīlim var nodot Jēkabpils sociālā dienesta (Brīvības ielā 

45) 1. - jā stāvā no pulksten 9.00 līdz 12.00 katru darba dienu. 

Ja ziedojamo grāmatu klāsts ir lielāks, lūgums iepriekš sazināties ar Jēkabpils NVO resursu 

centra projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts‖  labdarības akcijas organi-

zatori Laimdotu Kancāni - tālr.: 26410346 vai aktivitāšu koordinatori Agitu Pleiko - tālru-

nis: 29449622, vai arī zvanīt uz Jēkabpils NVO resursu centra biroju - tālr.: 65220097 ie-

priekš minētajā laikā.  

 Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

„Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente  

PIEDĀVĀ PRAKSI EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANU IECIRKĽOS 

2014.gada Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās Centrālā vēlēšanu komisija sadarbībā ar portālu 

Prakse.lv īsteno projektu, kura ietvaros 16 līdz 25 gadu veciem jauniešiem ir iespēja pieteikties 

praksē EP vēlēšanu iecirkľos. Prakse paredzēta vidusskolēniem un studentiem, kuri vēlas 

iepazīt vēlēšanu iecirkľa komisijas darbu, interesējas par vēlēšanām, ir sociāli atbildīgi, kā arī 

nākotnē vēlētos pildīt sabiedriski nozīmīgos vēlēšanu iecirkľa komisijas locekļa pienākumus.  

Prakses laiks: no 19. līdz 25.maijam. Lai pieteiktos: 

* CV un motivācijas vēstuli jānosūta Centrālās vēlēšanu komisijas Informācijas nodaļai uz e-

pastu vita.brize@cvk.lv līdz 24.aprīlim. Motivācijas vēstulē jāpastāsta, kāpēc vēlies gūt darba 

pieredzi vēlēšanu iecirknī, kā arī jānorāda pašvaldība, kura ir izvēlēta par  prakses vietu; 

* jāreģistrējas www.prakse.lv sadaļā "Virtuālā Prakse" - izvēlnē „Mainīt darba devēju” jāizvēlas 

profesiju „Vēlēšanu iecirkľa komisijas loceklis‖, jāatbild uz 20 jautājumiem par vēlēšanu iecir-

kľa komisijas locekļa darba pienākumiem un jāpiesakās praksē vēlēšanu iecirknī! 

Ja ir jautājumi, rakstīt - vita.brize@cvk.lv, @CVK_zinas vai zvanīt - 67814899 -  darba  dienās 

no 9.00 līdz 16.00. 

Pēc http://cvk.lv/pub/public/30789.html sagatavoja Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu 

centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente            

http://cvk.lv/pub/public/30789.html


Pašvaldība ir iedzīvotājiem tuvākā publis-

kās pārvaldes institūcija, kuras uzdevums ir 

vietējās pārvaldes īstenošana konkrētajā 

administratīvajā teritorijā, ievērojot valsts 

un attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju intereses. Tādēļ pašvaldība  

kalpo kā labs sadarbības partneris tām 

nevalstiskajām organizācijām, kuru mērķi 

sakrīt ar pašvaldības kompetencē esošajiem 

jautājumiem.  

Veiksmīgas sadarbības priekšnoteikums ir 

brīva informācijas pieejamība – gan par 

pašvaldības lēmumiem, projektiem un ci-

tām aktualitātēm, gan par nevalstisko orga-

nizāciju aktivitātēm. Ministru kabineta 

noteikumi Nr.171 "Kārtība, kādā ie-

stādes ievieto informāciju internetā" 

nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldības 

iestādes ievieto informāciju internetā, lai 

nodrošinātu tās pieejamību.  

Savā līdzšinējā pieredzē sadarbībai ar sava 

novada NVO un informācijā par plānotām 

un notikušām aktivitātēm, publiskām ap-

spriedēm un  iespējām tajās, dalījās projek-

tā iesaistītās Vidusdaugavas reģiona Pļavi-

ľu, Salas, Jēkabpils un Krustpils pašvaldī-

bas.  

Pašvaldībām uzdotie jautājumi un 

saņemtās atbildes: 

Kāda ir pašvaldības līdzšinējā piere-

dze sadarbībai ar novada NVO vai 

„Jēkabpils NVO Resursu centru”? 

Ir apzinātas novada nevalstiskās organizāci-

jas, ar kurām sadarbojoties, tiek organizētas 

sabiedriskās aktivitātes, realizēti projekti, 

kas saistīti ar publiski pieejamas infrastruk-

tūras izveidi, materiāltehniskās bāzes uzla-

bošanu kultūras un sporta jomās. Vienu 

reizi gadā tiek organizēts kopīgs NVO at-

skaites pasākums, lai iepazītos ar NVO 

darbības labās prakses piemēriem.   

Pašvaldībām ir līdzīgs viedoklis par to, ka 

novada biedrības sniedz būtisku ieguldīju-

mu pašvaldības teritorijas attīstībā.  

Līdz šim nav lielas pieredzes sadarbībai ar 

„Jēkabpils NVO Resursu centru”. Pļaviņu 

novads atzīmē informācijas saľemšanu un 

iespēju piedalīties apmācībās un tālākizglī-

tībā. 

Atbalsta sistēma un sadarbības struk-

tūra. Informācijas apmaiņa un pie-

ejamība. 

Jēkabpils un Salas novadā ir pieejama atbil-

dīgā persona, kas nodrošina konsultācijas 

nevalstiskajam sektoram. Aktuāla informā-

cija ir atrodama  novada mājas lapā un 

laikrakstos. (piemēram, par pieejamajiem 

finansējumiem projektu realizēšanā) Nova-

dos, kuros nav konsultants, informatīvo  

atbalstu sniedz pašvaldības darbinieki.  

Pašvaldības piedāvā finansiālo un organiza-

torisko atbalstu pasākumu realizācijā, pro-

jektu izstrādē. Līdzfinansējuma saľemšanai 

projektu konkursu kārtībā, lai iedzīvotāju 

grupas varētu realizēt savas ieceres. (bērnu 

rotaļu laukumi, stāvvietas utt.) Vajadzības 

gadījumā tiek piešķirtas telpas.  

Salas novada pašvaldība kopā ar biedrībām 

piedalās LEADER, Nīderlandes fonda 

KNHM  projektu konkursos.  

Kā būtisku NVO atbalsta funkciju Krustpils 

novada pašvaldība min iespēju piedalīties 

biedrības „Lauku partnerības „Sēlija‖‖ akti-

vitātēs, konkursos.  

Finansēšanas sistēma NVO sektora 

atbalstam. 

Atbalsts pašvaldības organizētiem NVO 

projektu konkursiem, kuri tiek izsludināti 

divas reizes gadā un līdzfinansējuma nodro-

šināšana vinnētajos  citu  fondu projektu 

konkursos.  

Labās prakses piemēri kopēju aktivi-

tāšu vai pasākumu organizēšanā. 

Biedrības kopīgi ar pašvaldības struktūrvie-

nībām organizē kultūras un sporta pasāku-

mus.  

Pļaviľu novads kā veiksmīgākos min: 

„4.maija neatkarības riteņbrauciens”, 

„Sarkanā krusta jaunatne”, neformālās 

izglītības pasākumus jauniešiem, ko organi-

zē „Jauniešu biedrība-CENTRS‖ kopā ar 

jauniešu iniciatīvu centru „Ideja‖.  

Krustpils novads lepojas ar biedrības 

„Lauku sieviešu klubs „DORE”” projekta 

ietvaros izdoto grāmatu „Teikas un nostāsti 

par Krustpils novadu‖, kas popularizē nova-

du. Sporta jomā projekti „Orientēšanās 

sporta kartes izveide Krustpils pagasta 

Kaķīšu purvā‖, sporta inventāra iegāde 

florbola attīstībai. Teritorijas labiekārtoša-

na, izbūvējot gājēju laipas, sakopjot Dievna-

ma apkārtni un latviešu virsnieka Voldemā-

ra Pincera piemiľas saglabāšana. Izglītojo-

šās aktivitātes, atbalstot pansionāta 

„Jaunāmuiža” darbinieku veselību, projekts 

„Ceļš uz EIRO” un citas. 

Jēkabpils novads izceļ vairāk kā 13 labās 

prakses piemērus savā novadā. Organizāci-

jas, kuras ieguvušas Latvijas mēroga atpa-

zīstamību. Tāds ir 2010.gadā atklātais reha-

bilitācijas centrs „Dūjas‖ ( nodibinājums 

„MārtiņaFonds”). Biedrības „Sēļu pūrs” 

izveidotais amatniecības centrs „Rūme‖ 

Zasas pagastā. Tiek atzīmēta biedrība moto-

sporta klubs „Slīterāni‖, kas organizē moto-

sporta pasākumus, hokeja klubs „Rubeľi‖, 

kas apvieno dažādu paaudžu hokeja spēlē-

tājus un daudzas citas. 

Turpmākās sadarbības instrumenti 

un metodes rezultatīvas sadarbības 

attīstībai. 

Novadi plāno turpināt atbalstīt NVO ar 

projektu konkursiem, iestrādājot finansēju-

mu budžetā, sadarboties ar biedrību „Lauku 

partnerība „Sēlija‖. Jēkabpils novadā –NVO 

foruma organizēšana. 

Vai ir atbildības jomu deleģēšanas 

labās prakses piemēri jūsu pašvaldī-

bā. 

Atšķirībā no Jēkabpils, Krustpils un Salas 

novada, Pļaviņu novadā ir noteikta biedrī-

ba, kurai pašvaldība ir deleģējusi veikt 

biedrību savstarpējās sadarbības koordi-

natora pienākumus.  

Netieši atsevišķas NVO veic intensīvu dar-

bību konkrētās jomās (piemēram, sports, 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 

utt.), būtiski atvieglojot pašvaldības darbī-

bu šajās jomās. 

Iespējamās sadarbības formas ar 

„Jēkabpils NVO Resursu centru”. 

Aktuālas informācijas saľemšana 

Konsultācijas pie „Jēkabpils NVO Resursu 

centrs‖ speciālistiem 

Informācijas sniegšana mājas lapai 

Pieredzes apmaiľa 

Liels paldies par atbalstu un sniegto infor-

māciju: Salas novada pašvaldības vadītājai 

Irēnai Sproģei, Jēkabpils novada pašvaldī-

bas sabiedrisko attiecību speciālistam Kas-

param Seilim , Krustpils novada pašvaldī-

bas vadītājam Gundaram Kalvem un Pļavi-

ľu novada Pļaviľu jaunatnes iniciatīvu 

centrs „Ideja‖ vadītājai Inārai Upeniecei. 

Sagatavoja koordinatore sadarbībai ar  

Vidusdaugavas reģionu L.Ražinska 
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ŠOREIZ UZ JAUTĀJUMIEM PAR NVO ATBILD JĒ-

KABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOMES DEPU-

TĀTI MĀRIS DIMANTS UN BROŅISLAVS IVA-

NOVSKIS. 

 Kāda ir Jūsu izpratne par to, kas ir nevalstisko organizāciju darbības 

būtība?  

Māris Dimants: NVO - dažādu sabiedrības interešu grupu organizācijas, kurās 

cilvēki apvienojas pēc vecuma, invaliditātes, slimību, brīvā laika pavadīšanas utt. 

kritērijiem. Būtība - šo sabiedrības daļu savstarpējā komunikācija, sadarbība ar 

citām interešu grupām, valsts un pašvaldības institūcijām.  

Broņislavs Ivanovskis: Nevalstisko organizāciju būtība ir cilvēku, kam ir 

kopīgas intreses, uzskati un mērķi, brīvprātīga apvienošana grupās, ar nolūku 

kopīgiem spēkiem sasniegt izvirzītos mērķus, pildīt noteiktas funkcijas, kā arī 

vietējā pārvaldības līmenī—pašvaldībās, vai arī navionālajā līmenī—ministrijās, 

valdībā, parlamentā, aizsāvēt savas vai līdzīgi domājošu cilvēku intreses. 

Kuras Jēkabpils pilsētas NVO Jūs esat apmeklējis vai ar tām sadarbo-

jies?  

M. D.: Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība /Dzintra Gavriloviča/; Nacionālo 

kultūru biedrības "Rodľik", "Javir", "Rodacy".  

B .I .: Aktīvi līdzdarbojos ar dažādām sporta organizācijām un kultūras bie-

drībām, sadarbojos ar bērnu un jauniešu invalid biedrību ―Cerību sala‖, esmu 

ticies ar Jēkabpilī pastāvošajām mazākumtautību biedrībām. 

Vai esat informēts par Jēkabpils pilsētas pašvaldības un nevalstisko 

organizāciju noslēgtā sadarbības līguma būtību (vai par faktu, ka tāds 

noslēgts)? 

M. D.:  Jēkabpils pilsētas pašvaldības un NVO sadarbības līgums noslēgts 

10.05.2011. Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārdā J.Raščevskis, NVO - 35 NVO 

organizāciju pārstāvji. 

B .I .: Esmu informēts par šī līguma esamību, kā arī ar to esmu iepazinies. 

Līgums būtībā noaka to, ka tiek atbalstītas tikai tās NVO, kas šo līgumu ir 

parakstījušas, bet pilsētā darbojas arī citas organizācijas, tāpēc pozi’tivi būtu ik 

pēc kāda noteikta termiľa šo līgumu pārakstīt un atjaunot. 

Kāds ir Jūsu redzējums – kādas funkcijas (uzdevumus, pienākumus) 

pašvaldība varētu deleģēt NVO Jēkabpilī?  

M. D.: Sadarbība un iespējamās deleģējamās funkcijas apskatītas Jēkabpils pil-

sētas pašvaldības un NVO sadarbības līgumā.  

B .I .: Tā kā katra NVO ir dibināta ar kokrētu mērķi, lai parstāvētu konkrētu 

sociālo grupu intreses un vajadzības, tad pašvaldība varētu noslēgt sadarbības 

līgumus ar noteiktām NVO par konkrētu pašvaldības funkciju deleģēšanu un ar 

to saistīto ienākumu veikšanu attiecīgi sfērās, kurās darbojās noteiktā NVO.   

Kā tieši Jūs pats personīgi būtu gatavs līdzdarboties Jēkabpils NVO 

forumā š.g.novembrī? 

M. D.: Iepriekš informējot par laiku, jā.  

B .I .: Esmu gatavs š.g. novembrī piedalīites Jēkabpils NVO forumā izsakot savas 

domas un sniedzot kādus priekšlikumus. Pēc manām domām katram NVO 

parstāvim ir jābūt kontaktpersonai pašvaldībā, pei kura vērsties ar savām va-

jadzībām, kurš var ieteikt turpmākās rīcības plānu, palīdzētu sagatavot dokumen-

tus u.t.t. 

 

Māris Dimants Broņislavs Ivanovskis 

NOVADU IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI IZVĒRST NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS 
Aprīlī un maijā reģionos notiks četras konferences, kurās iedzīvotāji aicināti uzzināt vairāk par iespējām attīstīt savas nevalstiskās organizācijas (NVA), informēja 

konferenču rīkotāji biedrība "Latijas Pilsoniskā alianse". 

Konferences noritēs Jelgavā, Valmierā, Saldū un Preiļos un to gaitā būs iespēja iepazīties ar projekta "Ilgtspējīgas pilsoniskas sabiedrības attīstības atbalsta un 

monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā" rezultātiem. Proti, ar ziņām par NVO sektoru Latvijā kopumā, tostarp sabiedrības līdzdalības intensitāti NVO. 

Konferences mērķis ir aicināt Latvijas iedzīvotājus aktīvi iesaistīties nevalstisko organizāciju darbībā, lai līdzcilvēkiem palīdzēt uzlabot un pilnveidot viņu dzīves, 

darba un atpūtas vidi. 

Pirmā konference norisinājās 23.aprīlī Jelgavā. Pārējās trīs konferences notiks maijā. 14.maijā Valmierā, 21.maijā Saldū un 28.maijā Preiļos. 

Detalizētāka informācija par reģionālajām konferencēm pieejama mājas lapā www.nvo.lv. 

Reģionālajās konferencēs aicināti piedalīties ikviena reģiona biedrība, nodibinājums, pašvaldību iestāžu vadītāji, NVO koordinatori, kā arī uzņēmēji, kuri atbalsta 

pilsoniskās sabiedrības aktivitātes. 

Pasākuma laikā konferenču dalībnieki tiks iepazīstināti ar jaunākajiem datiem par notikušajām izmaiņām NVO sektorā. 

IZSLUDINĀTS JĒKABPILS NOVADA NVO KONKURSA PAGARINĀJUMS 

Sakarā ar to, ka, izskatot 2014. gada Jēkabpils novada NVO iniciatīvu konkursa 1. kārtas projektu pieteikumus, ir radies līdzekļu atlikums, ir izsludināts konkursa 

pagarinājums, un tiek pieņemti un izskatīti pēc 1. aprīļa iesniegtie pieteikumi. Tāpat arī jaunus pieteikumus līdz šī gada 30. aprīlim var iesniegt biedrības, kas 2014. 

gada konkursā vēl nav piedalījušās. 

Jēkabpils novada sab. att. speciālists K.Sēlis 



INFORMĒ PAR LIELĀKAJIEM NVO PROJEKTIEM SADARBĪBA AR JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBU APRĪLĪ 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 

aprīlī notikušas divas domes 

sēdes, paredzētas divas finan-

šu komitejas sēdes un divas 

Sociālo, izglītības, kultūras, 

sporta un veselības aizsardzī-

bas jautājumu komitejas sē-

des.  

 

Svarīgākie mēneša lēmu-

mi pašvaldībā ir:  

 Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības III kārtai Valsts kasē tiks 

ľemts aizľēmums EUR 180 606,00, kurus ieguldīs SIA „Jēkabpils 

ūdens” (100% pašvaldības kapitālsabiedrība) pamatkapitālā. Aizdevu-

ma atmaksas termiľš – 7 gadi.  

 Tika piešķirts finansējums finansējums EUR 798,60 apmērā ģeoloģis-

kās izpētes darbiem Ķieģeļu ielā 13D, Jēkabpilī, kur kopš 2010.gada ir 

izveidots pašvaldības komposta laukums (tiek kompostēti zari, zāle, 

lapas, siens). Apmaksu veiks no Dabas resursu nodokļa – izmanto-

jams TIKAI tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar 

vides aizsardzību.   

  Atsavinās pašvaldībai piederošu kustamo mantu – pašvaldības iestā-

des „Jēkabpils Sporta centrs‖ lietojumā esošu autotransporta vienību 

- Minivens Craisler Grand Voyager (2000.gada izlaidums), valsts 

numurs FG 5002 un norakstīs Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādei 

„Jēkabpils sporta skola” valdījumā esošo autotransporta vienību 

MERCEDES BENZ, reģ. Nr.GA4081. 

 Ľems aizľēmumu Valsts kasē EUR 49 980,00 apmērā ar mērķi paš-

valdības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā autotransporta – 

2 (divu) vieglo automašīnu iegādei. Aizņēmuma atmaksas termiņš 5 

gadi. 

 No 2014/2015.gada apkures sezonas sākuma mājā Madonas ielā 53A, 

Jēkabpilī , vairs nepiešķirs dzīvokļus, bet meklēs iespējas esošos īrnie-

kus izmitināt citviet. Ēku iekonservēs. 

 Lindai Briškai tiek izsniegta licence uz laiku līdz 2015.gada 

31.martam, kas apliecina tiesības Jēkabpils pilsētā īstenot neformālās 

izglītības programmu „Angļu valoda 5 - 7 gadus veciem bērniem‖. 

Angļu valodu mācīs PII „Zvaniľš‖ un „Auseklītis‖. 

 Konceptuāli atbalstīta jaunā tilta būvniecība pāri Daugavai Jēkabpilī 

atbilstoši skiču projektam „Daugavas tilts Jēkabpilī‖ un akceptēta 

vienošanās ar Satiksmes ministriju par sadarbību jauna Daugavas 

tilta Jēkabpilī Bebru ielas galā ar tilta pieeju pieslēgumu Neretas ielai 

kreisajā krastā un Rīgas ielai un Daugavpils ielai labajā krastā izbūvē. 

Veiks nepieciešamo zemju atsavināšanu, izveidojot Atlīdzības noteik-

šanas komisiju piecu cilvēku sastāvā. 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība un SIA „Ošukalns‖ noslēguši maiľas 

līgumu par līdzvērtīgām zemes vienībām: pašvaldībai piederošo zemi 

Dzirnavu ielā 5A, Jēkabpilī, un Zīlānu ielā 93B, Jēkabpilī,  mainot tos 

pret SIA „OŠUKALNS‖ piederošajiem nekustamajiem īpašumiem 

Jēkabpilī, Dunavas iela un diviem īpašumiem Dolomīta ielā,  kā arī 

„Dolomīta ceļš”. Maiņa notikusi, jo zeme nepieciešama publiskai iz-

mantošanai paredzētā lokveida krustojuma izbūves vajadzībām Brīvī-

bas ielas beigu posmā. 

 Pašvaldība atbalstīs Latvijas čempionāta pludmales volejbolā vīrie-

šiem posma rīkošanu Jēkabpilī 2014.gada 13.-15.jūnijā, un piešķirs 

šim nolūkam EUR 1500,00 biedrībai „Sporta attīstības fonds‖. 

 Biedrībai „Pamjatj‖ Lielā Tēvijas kara veterānu apsveikšanai 9.maija 

svētkos piešķirs EUR 200,00. 

 Piešķirs EUR 300,00 biedrībai „Savējie M‖, Daugavas ekspedīcijas 

norisei 2014.gada maijā ar Latvijā būvētu vikingu kuģi „Nameisis‖ pa 

Daugavu no tās iztekas. Ekspedīcijas laikā tiks uzľemta dokumentāla 

filma un veidota grāmata, kurā stāstīs par upes nozīmi Latvijai dažā-

dos laikmetos. Filmas demonstrēšanas laikā titros tiks norādīts, ka šīs 

filmas uzľemšanu atbalstījusi Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reklāma 

tiks izvietota arī grāmatā. 

 

 Svarīgākie lēmumi, kas skar NVO sektoru, ir mazo pašvaldī-

bas grantu konkursa rezultātu apstiprināšana, piešķirot pašvaldības 

finansējumu 12 projektiem, kas jārealizē līdz š.g.7.decembrim. Ap-

stiprināto projektu pieteikumus skat.www.jekabpils.lv  

Otrs svarīgs lēmums ir izdarīt grozījumus nolikumā, kas nosa-

ka pašvaldības līdzfinansējumu projektiem, kuru finansējums Jēkab-

pilij tiek piesaistīts no ārējiem fondiem. Tagad skaidri noteikts, ka projek-

tiem, kuru izpildes termiľš ir ilgāks par gadu, ne vairāk kā 10% apmērā 

no gada kopējās summas, kas nepārsniedz EUR 3000,00 un nepār-

sniedz paredzēto NVO līdzfinansējuma daļu (ieguldījumu naudā) attiecīga-

jā gadā, pēc gada finansējuma piešķiršanas attiecīgajā iestādē. Joprojām 

vienai NVO gada laikā tiek atbalstīts līdzfinansējums ne vairāk kā 

diviem projektiem, ľemot vērā iepriekš noteikto‖. Pēc šī nolikuma līdzfi-

nansējums tika apstiprināts trim Jēkabpils biedrībām, kuras realizē projek-

tus EEZ/Norvēģijas FI programmā „NVO darbības atbalsts‖. Šogad tiek 

atbalstīts 2014.gada darba plāns „Izglītības iniciatīvu centram‖ (1132.06 

EUR), „Jēkabpils NVO resursu centram‖ (2450.83 EUR) un „Vides iniciatī-

vu centram‖ (1992.92 EUR). 

Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu 

komitejas sēdē 17.04. tika diskutēti jautājumi par Jēkabpils Sporta centra 

nolikuma izmaiľām, iekļaujot tajā struktūrvienību „Slēpošanas kalns‖; 

mainot sociālā dienesta amatu sarakstu; par iekļaujošās izglītības centra 

reglamentu, padarot to kodolīgāku; piešķirot līdzfinansējumu EUR 600 

apmērā mazpulku projektam; atbalstot ieceri iekļaut pirmajos gada budže-

ta grozījumos Jēkabpils Mākslas skolas jaunu datoru iegādi 2100 EUR 

vērtībā un PII „Zvaigznīte‖ piešķīrumu EUR 2000 jaunas kartupeļu mizo-

šanas mašīnas iegādei; par Jēkabpils pamatskolas nosaukuma iespējamām 

izmaiľām un Jēkabpils Pensionāru dienas centra darbību. Sēde notika 

izbraukumā Pensionāru dienas centrā Jaunajā ielā 39A, Jēkabpilī, un tajā 

komitejas deputāti tika iepazīstināti ar centra nolikumu, darbību, kā arī 

diskutēts par veiksmīgāku sadarbību ar tajā pašā adresē darbojošamies 

nevalstiskajām organizācijām.  

Agita Pleiko 
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4. aprīlī, NVO informatīvās dienas ietvaros, biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs”, kā arī citu Jē-
kabpils un tuvākās apkaimes biedrību pārstāvji tika informēti par trim no lielākajām NVO iniciatīvām, 
kurās iespējams piedalīties Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Pļaviľu novada nevalstiskā 
sektora organizāciju biedriem un atbalstītājiem.  

Par biedrības „Jēkabpils NVO Resursu centrs‖ realizētajā, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta atbal-
stītajā projektā „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts‖ 2013. gadā paveikto un 2014. gadā 
uzsāktajām aktivitātēm stāstīja projekta koordinatore, arī biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs‖ 
valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko. Kā viena no šābrīža „karstākajām‖ aktualitātēm tika uzsvērta labda-
rības akcija „Grāmatas otrā elpa‖, kurā iedzīvotāji no14. līdz 28. aprīlim tiek aicināti ziedot: - vai pašu 
izlasītās grāmatas visu vecumu lasītājiem, - vai  no jauna iegādātas grāmatas bērniem. Grāmatas domā-
tas sabiedriskām iestādēm un institūcijām, kurās iedzīvotāji iedzīvotāji dažādu iemeslu dēļ uzturas 
ilgāku laiku. 

Savukārt par ieceri uzstādīt āra trenažierus Mežaparkā pie Radžu ūdenskrātuves un to, kā šāda veida 
sevis sportiskās formas uzturēšanas ierīces izmanto iedzīvotāji Vācijā, informēja biedrības  „ V i d e s 
iniciatīvu centrs‖ projekta „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās 
ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām‖  vadītāja Liāna Pudule – Indāne. Arī šis projekts tiek realizēts, pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instrumenta (EEZ FI) līdzekļu piešķīrumam, kas vērsts uz Nevalstisko organizāciju darbības  

Ieskatu biedrības „Zemgales NVO centrs‖ EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Kompleksi pasākumi Zemgales NVO sektora stiprināšanai‖ reali-
zētajās aktivitātēs sniedza projekta reģionālā koordinatore Ritma Komarova. Seminārs notika minētā projekta ietvaros. Jāpiebilst, ka biedrība „Jēkabpils 
NVO resursu centrs‖ ir partneris projektā „Kompleksi pasākumi Zemgales NVO sektora stiprināšanai. 

Kā informēja A. Pleiko, NVO projekti, par kuriem tika stāstīts informatīvajā dienā, nav vienīgie, kas saľēmuši EEZ FI nevalstisko organizāciju darbības 
atbalsta programmā - tādi ir arī biedrības ―Izglītības iniciatīvu centrs‖  projekts ―Izglītība līdzdalības demokrātijai un ilgspējīgām izmaiľām” un Jēkabpils 
novada biedrības „Ūdenszīmes‖ realizētais projekts „Sabiedriskās līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā‖. 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente 

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME PIEŠĶIR FINANSĒJUMU NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTIEM 

3.aprīļa Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja finansējuma piešķiršanu 12 nevalstisko organizāciju projektiem, pamatojoties uz "Nolikums 

par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam".  

Finansiāls atbalsts piešķirts šādām biedrībām un to aktivitātēm: 

Biedrībai Invalīdu apmācības un dienas centrs "AUSMA" projekta "Taku orientēšanās - sociālās integrācijas piemērs" realizēšanai (EUR 860,00), 

Ukraiņu kultūrizglītojošai biedrībai "JAVIR", projekta "Ukraiņu kultūras dienas - 2014" realizēšanai (EUR 860,00), 

Jēkabpils pensionāru apvienībai "SASAISTE", projekta "Iespēju ceļvedis "Ko mums vajag? Kas mums var palīdzēt?" realizēšanai (EUR 860,00), 

Biedrībai "Jēkabpils NVO resursu centrs", projekta "Jēkabpils NVO saliedēšanas pasākumi - 2014" realizēšanai (EUR 860,00), 

Vides un tūrisma attīstības Klubam "SĒLIJA", projekta "Mobīlā konference: "Pirms 100 gadiem. Jēkabpils 1.Pasaules kara frontes laikā" realizēša-

nai (EUR 860,00), 

Biedrībai kristīgai paaudžu kopībai "Tilts", projekta "Laime ir harmonijā!" realizēšanai (EUR 860,00), 

Sabiedriskā labuma biedrībai "Jauniešu klubs "13.pirmdiena", projekta "Jēkabpils NVO Jauniešu acīm" realizēšanai (EUR 860,00), 

Biedrībai "Pusnakts braucēji", projekta "Mēs savai pilsētai - Motociklu svētki Jēkabpils pilsētas svētkos" realizēšanai (EUR 860,00), 

Biedrībai "Izaicini sevi", projekta "Es pazīstu savu pilsētu" realizēšanai (EUR 860,00), 

Jēkabpils Latviešu biedrībai, projekta "Konference "Daugavas zīmes" realizēšanai (EUR 774,00), 

Jēkabpils krievu biedrībai "RODŅIK", projekta "Sudraba avots" realizēšanai (EUR 860,00), 

Jēkabpils pilsētas bērnu - jauniešu invalīdu biedrībai "Cerību sala", projekta "Peldējos ar smaidu" realizēšanai (EUR 860,00). 

Kopumā konkursam pašvaldībā tika iesniegti 29 projekti. Tos vērtēja NVO projektu izvērtēšanas darba grupa un atbalstu saľēma biedrību projekti, kuri 

atbilda konkursa nolikumam, kā arī saľēma kopvērtējumā lielāko punktu skaitu, vērtējot atbilstoši nolikuma kritērijiem. 

A.Sleže 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste 

20. martā Jēkabpils invalīdu biedrības 
biedri un citu NVO pārstāvji tikās ar Eiropas 
Parlamenta (EP) deputātu Krišjāni Kariľu un 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputātu Kasparu 
Skrūzmanu. 

Klātesošo interese un  K.Kariľam uzdo-
tie jautājumi galvenokārt saistījās ar  notiekošo 
Ukrainā un Eiropas Parlamenta deputātu no 
Latvijas iespējām ietekmēt EP lēmumus, kas 
ļautu Latvijai paaugstināt konkurētspēju ES 
„veco” dalībvalstu vidū.  

Daudzi biedrību pārstāvji neslēpa sa-
rūgtinājumu par valsts finansiālo politiku, kas, 
pieaugot komunālo pakalpojumu cenām un ci-
tiem maksājumiem, neapskaužamā situācijā no-

stāda ne tikai pensionārus, bet arī skolotājus, 
policistus, medicīnas māsas un vēl virkni citu 
profesiju pārstāvju. EP deputātam nācās ieklausī-
ties NVO gados vecāko aktīvistu teiktajā un mēģi-
nāt atbildēt uz jautājumiem (piemēram - „sāpoša 
zoba izraušana pensionāram izmaksā 20 EUR, 
bet ko darīt, ja tādas naudas nav?‖), kas skar gan 
sociālo politiku, gan vēsturi. Piekrītot K. Kariľa 
teiktajam, ka ne tikai Latvija vairāk kā 20 gadu 
laikā, kopš izraušanās no PSRS jūga, ir mainīju-
sies, mainījusies ir visa pasaule un tā kā agrāk, 
nebūs nekad, klātesošie pateicās par laika izbrīvē-
šanu, lai tiktos ar jēkabpiliešiem un novēlēja iztu-
rību, aizstāvot Latvijas iedzīvotāju intereses Eiro-
pas Parlamentā. 

Savukārt Jēkabpils pilsētas domes 
deputāts Kaspars Skrūzmans īsi informēja par 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības nostāju jautājumā 
par 2014.-2020.gada plānošanas periodā iecerēto 
līdzekļu pārdali par labu reģioniem. „Arī Jēkabpi-
lij vajadzīgi līdzekļi, jo jārealizē tilta pār Daugavu 
projekts. Pilsētas nevēlas, ka finansējums reģi-
oniem tiks palielināts uz to rēķina,‖ piebilst K. 
Skrūzmans.    

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu 
centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO 
darbības atbalsts”  korespondente 

TIEKAS AR EIROPAS PARLAMENTA  UN JĒKABPILS  PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTIEM 



Veronika Penskaja darbojas kā brīvprātīgā Jē-

kabpils Ukraiľu kultūrizglītojošajā biedrībā 

„JAVIR”. Viņa ir diplomēta kultūras menedžere 

un brīvprātīgo darbā iesaistījusies, pateicoties 

Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) prog-

rammai „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam dar-

bam‖. 

„Jauniešiem tā ir lieliska iespēja parādīt savas 

prasmes un arī apgūt ko jaunu. Tu palīdzi un 

redzi, kā notiek nevalstiskās organizācijas dar-

bība, kā notiek projektu gatavošana, rakstīšana 

un iesniegšana. Man personīgi noderēja augst-

skolā iegūtās zināšanas, ko izmantoju piedalo-

ties biedrības projekta „Ukraiľu kultūras dienas 

– 2014” sagatavošanā iesniegšanai. Ir gandarī-

jums, jo šis projekts iekļuva Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības atbalstīto skaitā. 

Brīvprātīgo darbam ir vairāk plusu nekā mīnu-

su. Programmā, ko piedāvā NVA, četru stundu 

darba diena ir priekšrocība, kas dod iespēju 

veltīt laiku arī citu savu interešu realizācijai. Ja 

kādu dienu nepieciešams garāks darba laiks, 

nākamajā tas tiek kompensēts ar brīvdienu vai 

īsāku darba laiku. Jaunieši bieži vien baidās 

iesaistīties, jo nezina nosacījumus un pievērš 

uzmanību tikai tam, ka ir neliels atalgojums. Jā, 

summa jeb kompensācija transportam un, cik 

atliek - arī pārtikai, nav liela. Bet tā nav darba 

alga. Brīvprātīgā darba jēga parādās jau pašā 

vārdā „brīvprātīgais‖. Tomēr neatsverams iegu-

vums ir darba pieredze, ko pieprasa gandrīz 

katrā darbavietā, un ieraksts CV,‖ stāsta Veroni-

ka. Viľa piebilst, ka labprāt piedalītos informē-

šanas kampaľā, ja tāda tiktu rīkota. 

Iesaistes ilgums NVA programmā, kas bija seši 

mēneši, Veronikai drīz beigsies, bet darbs bied-

rībā devis impulsu turpināt iesāktās aktivitātes. 

Arī pēc līguma termiľa izbeigšanās sadarbība 

neapstāšoties. „Es tāpat palīdzēšu. Nupat uzsā-

ku dziedāt biedrības vokālajā ansamblī, te man 

ir draugi un ģimeniska ir te valdošā noskaľa,‖ 

papildina Veronika. 

Brīvprātīgo jauniešu darbs nevalstiskajās orga-

nizācijās ir svarīgs ne tikai pašu jauniešu darba 

pieredzes aspektā, tas ir arī svarīgs nevalstiskā 

sektora atbalsta faktors. Jēkabpils Ukraiľu 

kultūrizglītojošās biedrības „JAVIR‖ valdes 

locekle Valentīna Zarľicka atzīst, ka Veronikas 

Penskajas kā brīvprātīgās līdzdalība ir nenolie-

dzami pozitīvi ietekmējusi biedrības darbību. 

„Veronika pēc profesijas ir kultūras menedžere, 

un tieši tas mums bija vajadzīgs. Atbildīga it 

visā, ko dara, ar entuziasmu un radošumu ap-

veltīta meitene. Kā par tādiem cilvēkiem saka: 

„Cepuri nost!”, - Veroniku raksturo V. Zarņicka. 

 
 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra 
projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības at-
balsts” korespondente 

BRĪVPRĀTĪGO DARBS KĻŪST ARVIEN POPULĀRĀKS 

  6 

PIEREDZE, IESAISTOT LIELU SKAITU BRĪVPRĀTĪGO 

Sabiedriskā labuma organizācijai ― SKN Sports‖, kas jau trīs gadus organizē ― Motoru svētkus‖  ir liela pieredze brīvprātīgo iesaistīšanā. Lai arī brīvprātī-

gie nepieciešami vien uz vienu dienu un tādēļ netiek izmantotas kādas speciālas piedāvātās programmas, kā, piemēram, NVA atbalsts, vajadzīgais skaits 

ir aptuveni 120 cilvēku. 

Kā stāsta ― Motoru svētku‖  galvenais organizators Ainars Vasilis, bez brīvprātīgo jauniešu darba šie jau iemīļotie svētki vienkārši nenotiktu, jo jaunieši 

paveic milzīgu darbu – palīdz nodrošināt trases sagatavošanu rallijsprintam, sacensību dienā palīdz nodrošināt drošību trasē, servisa parkos, rallija cen-

trā, prese centrā un citur. Dala informāciju, uzrauga sacensību norises, palīdz sakopt teritorijas un veic vēl citus svarīgus darbus. 

Pasākuma organizatori ir ļoti pateicīgi par lielo atsaucību, turklāt jaunieši šādā darbā veido savu attieksmi, atbildību, kontaktus ar citiem un gūst vēlāk 
noderīgu pieredzi, jo pieaugušie, kas ievērojuši viľu centību, iesaka citiem kā spējīgus un gudrus jauniešus. 

BRĪVPRĀTĪGO SKAITS PIEAUG 

Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem (NVA), 2013. gadā Jēkabpilī un apkārtējos novados pasākumā “ Atbalsts jauniešu brīv-

prātīgajam darbam” piedalījušies 37 jaunieši. 

NVA popularizē brīvprātīgā darba ideju un kopš 2011.gada jūlija īsteno pasākumu „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, šajā 

kustībā kopumā iesaistot jau 3 348 jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 24 gadiem.  

2013. gadā NVA sadarbībā ar 333 biedrībām un nodibinājumiem ir izveidojusi 1103 brīvprātīgā darba vietas, kurās tika nodarbināti 1356 jaunieši bez-

darbnieki. Visvairāk brīvprātīgā darba vietu izveidots Latgales reģionā un Rīgā. Darba pieredzi un darbam nepieciešamās iemaľas jaunieši iegūst, strā-

dājot tādās profesijās kā aprūpētājs, sociālās palīdzības organizators, asistents personām ar invaliditāti, skolotāja palīgs, kultūras vai sporta pasākumu 

organizators, pulciľu vadītājs, informācijas un datu ievades operators, administrators, projekta koordinators, projekta vadītājs un citas.  

Lai gan brīvprātīgie par sabiedrības labā paveikto darbu saľem nevis naudu, bet gan gandarījumu un prieku, NVA tomēr nodrošināja arī nelielu finansi-

ālu atbalstu jaunietim bezdarbniekam, kas iesaistīts brīvprātīgajā darbā, ik mēnesi viľam maksājot stipendiju 40 latu apmērā, bet jaunietim ar invalidi-

tāti - 60 latus.  
Arī 2014. gadā ar NVA atbalstu jauniešiem bezdarbniekiem ir iespēja veikt brīvprātīgo darbu sabiedrības labā. 

Sagatavoja Liāna Pudule - Indāne  



DAUDZVEIDĪBA - ĀBEĻU PAGASTA BIEDRĪBAS „ĀBEĻZIEDS’’ IEZĪME 

  7 

Līdz ar gājputnu atgriešanos, uz ielām un ceļiem atgriežas arī motociklisti - sākas „motociklu sezona‖. 

Sabiedrībā tas bieži vien saistās ar negatīvām emocijām, jo pastāv stereotips, ka cilvēks uz neganti rūcoša 

motocikla, turklāt ādas apģērbā ar nesaprotamu uzdruku vai uzšuvi muguras daļā, noteikti ir no likumam 

nedraudzīgām aprindām. Šo uzskatu pārliecinoši lauž biedrības „Pusnakts braucēji‖ dalībnieki. 

Biedrība „Pusnakts braucēji‖ dibināta 2009. gadā un tajā pašā gadā biedrībai, akceptējot tās sabiedriskā 

labuma darbības veidus: - labdarība; - pilsoniskas sabiedrības attīstība un vides aizsardzība, tiek piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  

„Mūsu biedrības darbība saistīta ar motobraukšanas kultūras un motociklistu kustības attīstību, jauniešu 

intereses par motocikliem aktivizēšanu un sabiedrību izglītojošu pasākumu organizēšanu,‖ informē bied-

rības „Pusnakts braucēji‖ valdes priekšsēdētājs Raimonds Spēks. 

Biedrība „Pusnakts braucēji‖ ir viena no 12 nevalstiskajām organizācijām, kas 29 dalībnieku konkurencē 

iekļuva Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2014. gada NVO iniciatīvu konkursa uzvarētāju skaitā, līdz ar to 

saľemot finansējumu projektam „Mēs savai pilsētai – Motociklu svētki Jēkabpils pilsētas svētkos‖ EUR 

860,00 apmērā. „Biedrības „Pusnakts braucēji‖ paspārnē darbojas  motobraucēju klubs „Old sharpers 

MC‖, kuram ir nodaļa Ķekavā. Kopīgiem spēkiem Jēkabpils pilsētas svētkos organizēsim „Vīru interešu 

stūrīti‖, kuru esam iecerējuši realizēt vairākos aktivitāšu blokos. Vispirms notiks parādes brauciens 

„Brauc, kā mēs, brauc labāk par mums!” pa pilsētas ielām, kurā piedalīsies arī mūsu sadarbības partneri 

no Igaunijas - motokluba „Klans‖ pārstāvji. Organizēsim savdabīgu semināru, kurā iepazīstināsim ar dažādiem motociklu veidiem, to tehnisko specifi-

kāciju un iespējamo pielietošanu. Notiks motociklu izstāde, kurā varēs aplūkot gan sporta, gan šoseju spēkratus, kā arī fotogrāfiju izstāde „Mēs moto 

klubs „Old Sharpers MC‖, mēs biedrība „Pusnakts braucēji‖. Iecerētas motoatrakcijas ar pasākuma apmeklētāju piedalīšanos. Interesentiem piedāvāsim 

iespēju nofotografēties pie un uz motocikliem. Motociklu svētku mērķis sakrīt ar biedrības kopējiem mērķiem - veselīga dzīvesveida un drošas pilsētvi-

des attīstības veicināšana. Paraugdemonstrējumi šoreiz izpaliks, jo to rīkošana paredz īpaši stingrus drošības nosacījumus,‖ stāsta biedrības „Pusnakts 

braucēji‖ valdes priekšsēdētājs.  

„Bez jau iepriekš pieminētā Igaunijas motokluba, kontaktējamies ar tuvāko novadu un pilsētu  - Madonas, Līvānu, Balvu un Rēzeknes motobraucējiem 

un, protams, arī ar citu Latvijas klubu pārstāvjiem. Motoklubu braucēji viens otru pazīst, sadarbojas un vajadzības gadījumā izpalīdz.  

PLAŠĀK ŠEIT 

Daudzveidība ir Ābeļu pagasta biedrībai „Ābeļzieds’’ raksturīga  iezīme. Kā ikvienus 

gadskārtu godus, arī  Lieldienas sagaidot, Jēkabpils novada Ābeļu pagasta biedrība 

„Ābeļzieds’’ ir parūpējusies par jauku pārsteigumu - Lieldienu dekoru izstādi. Tā skatā-

ma Ābeļu pagasta bibliotēkā. 

„Mūsu biedrības ietvaros darbojas rokdarbnieču kopa „Bitītes‖ un izstādē skatāmi viľu darinātie darbi 

- tamborēti un adīti dzīvnieki, krāsainas olas un dažādi dekori veltīti Lieldienu tēmai. Jāpiebilst, ka 

darbu veidotāju vidū ir pagasta  ilggadniece Marija Pudāne, kurai nupat janvārī palika 98 gadi,‖ infor-

mē biedrības „Ābeļzieds’’ valdes priekšsēdētāja Mārīte Rocēna. 

Tas labi saderoties - „Ābeļzieds‖ un uz tā „Bitīte‖, ar smaidu saka čaklo rokdarbnieču vadītāja Maija 

Mieze un vedina izrādīt biedrības telpu, kurā vismaz pa vienam eksemplāram ir saglabāti pastāvēšanas 

laikā veidotie roku darbi. Piemēram lelli, kas skatāma gan no augšas, gan apakšas, dažus gadus atpa-

kaļ, izstādē Rīgas Latviešu biedrības namā iegādājusies viešľa no Anglijas un izteikusies, ka tādu brī-

numu redz pirmo reizi. „Bitītes‖ ir ne tikai sava pagasta norišu aktīvas atbalstītājas, bet neiztrūkstoši 

piedalās arī Jēkabpils pilsētā rīkotajos pasākumos - ikgadējos pilsētas svētkos, kur sarīkojušas koku apadīšanas akciju un Latvijas kaulu, locītavu un 

saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļas iniciētajā „Rokdarbu maģijas skolā‖. Tur šogad vadīta eksotisku ziedu veidošanas darbnīca. „Eksotika 

slēpjas tajā, ka par elegantu rokdarbu var pārvērst jebko. Piemēram, ziedi no sievietēm ātri nonēsājamā apģērba - zeķubiksēm, ko darina,  uzstiepjot uz 

stieples un nopūšot ar aerosolkrāsu, līdz pilnīgai neatpazīstamībai pārvērš izmantotā materiāla izskatu un lieliski noder dažādām kompozīcijām. Milzīga 

atsaucība bija no bērniem, šķiet, tāpēc, ka pagatavošana ir samērā vienkārša, bet efekts - satriecošs. Bērni vienmēr ir aizrautīgi vērotāji un grib līdzdar-

boties, kad rādām kādus jaunus rokdarbu veidus. Kad bijām tepat - Ābeļu pamatskolā, un rādījām lakata aušanu uz rāmja, bērni pat rindā stāvēja, lai 

ievērtu dziju,‖, piebilst Maija Mieze.  

Jāteic, ka otrreizēju „dzīvi‖ „Bitītes‖ iedvesušas priekšmetam, ko sadzīvē pielieto šķidrumu pildīšanai - mīkstā apdare lielāku un mazāku sēdeklīšu kolek-

cijai slēpj atjautīgi veidoto pamatni no plastmasas pudelēm.  

„Mēs meklējam idejas, kurās skaistais apvienots ar praktisko. Piemēram - ziedi, veidoti no gaismu atstarojošās lentas, vienlaikus ir greznuma elements 

pie apģērba un drošības garants diennakts tumšajā laikā. Faktiski viss, ko izgatavojam, noder kā dāvanas - Lieldienās, Ziemassvētkos un citos godos. 

Tradicionāli Ziemassvētkos ar pašadītām zeķītēm un cimdiľiem apdāvinām Ābeļu pamatskolas pirmklasniekus, kā arī pansionāta „Jaunāmuiža” iemīt-

niekus,‖ papildina biedrības vadītāja Mārīte Rocēna, kuras latviešu tradicionālajos rakstos un krāsās darinātais ziemas aksesuāru komplekts - cimdi, 

zeķes un šalle, kā pateicība Jēkabpils novada vārdā, ticis dāvināts Vācijas humānās palīdzības piegādātāju pārstāvim . 

PLAŠĀK ŠEIT 

BIEDRĪBAS „PUSNAKTS BRAUCĒJI” MOTOCIKLISTI - MOTOBRĀLĪBA AR VIRZIENU UZ LABDARĪBU 

http://jekabpilsnvo.lv/?p=2806
http://jekabpilsnvo.lv/?p=2798


GATAVOJAS „ĢIMENES SVĒTKIEM” 

„Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrībā „Cerību sala” jau šobrīd notiek  gatavošanās „Ģimenes svētkiem” ko 25. maijā rīkos nevalstiskā 

organizācija „JK Nams Jauniešu klubs‖, informē biedrības „Cerību sala‖ valdes priekšsēdētāja Aija Kvēpiľa. 

„Mums visas lietas notiek lēnāk, tāpēc gatavošanos „Gimenes svētkiem” jau esam uzsākuši. Bet mums vēl ir daudz jāpaveic. Ir paredzēta biedrības prezentēšana 

un tajā mēs rādīsim, ko protam pagatavot,‖ stāsta A.Kvēpiľa un izrāda no dzijas bumbiľām gatavotos dekoratīvos spilvenus. „Visus darbus mēģinām veikt pašu 

spēkiem - gan aplīšu izgriešanu, gan dzijas tīšanu ap tiem, gan bumbulīšu nostiprināšanu - to dara bērni. Vienīgi piešūšanai pie spilvena virsmas vajadzīga mam-

mu palīdzība. Gadās, ka adata iedur, gadās, ka šķēres izrādās nedaudz par asu, bet tamdēļ jau nav jāizdara viľa vietā - jāļauj izbaudīt dažādas emocijas - gan 

rūgtumu par ķibelēm, gan sajūsmu, ka pats var izdarīt.  

„Ģimenes svētkos” rādīsim arī ludziņu. Tās nosaukums ir „Vilks un septiņi kazlēni” - režisējam visi kopā un pašiem ir liels prieks, ka izdodas. Galvenais - radīt 

pozitīvu noskaľojumu, neuzspiest, ļaut atpūsties, kad bērns ir noguris, un tad jau būs rezultāts,‖ piebilst A.Kvēpiľa.   

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta 

 „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” korespondente 

REITTERAPIJU VEIC AR PONICIKLA PALĪDZĪBU 

Sagaidot 2014. gadu, bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrībā „Cerību sala‖ virmoja vēlme Salavecīša dāva-

nu maisā atrast Zirga gadam īpaši piemērotu dāvanu - poniciklu. Vēlme ir realizējusies un ikviens „Cerību salas” 

dalībnieks savu veselību var uzlabot, izmantojot jāšanas ar zirgu terapijas aizvietotāju - poniciklu.. 

„Jāšana ar zirgu jeb reitterapija ir īpašs terapijas veids, kas vērsts uz cilvēka  kustību spēju atjaunošanu. Tāda mums 

biedrībā būtu vēlama gandrīz ikvienam. Diemžēl tuvumā nav tāda veida rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja. Jeb-

kura vieda tālāki pārbraucieni bērniem ar īpašām vajadzībām ir sarežģīti veselības stāvokļa dēļ, arī ceļa izdevumi 

nav mazi. Tāpēc lielas cerības likām uz zirga kustības atdarinoša trenažiera - „ponicikla” iegādi. Pašiem mums tas 

nebija pa spēkam, jo summa, toreiz vēl latos, bija pāri par četriem simtiem ar pusi. Iegāde notika, pateicoties mūsu 

biedrības ilggadējam mecenātam. Viľš vēlējās palikt anonīms un šo lūgumu mēs esam apľēmušies stingri ievērot‖, 

stāsta bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrības „Cerību sala‖ valdes priekšsēdētāja Aija Kvēpiľa. 

„Treniņš uz ponicikla labvēlīgi ietekmē muskuļu darbību - jāšanas laikā vienlaikus strādā gan smadzenes, gan roku, 

gan kāju un muguras muskuļi. Veselam cilvēkam impulsu nodošana uz muskuļiem notiek bez aizķeršanās, bet cilvē-

kiem, kam tā traucēta, kustību veikšana sagādā milzīgu piepūli. Jājot, trenažiera - „ponickla” kustības rosina  līdz-

kustēties uz tā sēdošā muskulatūru un līdz ar to nodrošina atgriezenisku impulsu nonākšanu smadzenēs. Regulāra 

treniľa rezultāts ir ķermeľa spēja pašam strādāt un veidot kustības. 
Diemžēl, telpu ierobežotās platības dēļ, poniciklu ar pilnu slodzi izmantot varam tikai, dodoties ārpus tām. Dienās 

bez lietus varētu doties laukā, bet - asfaltētais laukums blakus mūsu ēkai vienlaikus ir autostāvvieta un darbdienās ir 

aizľemts. Tāpēc ar bērniem lielākoties nākas strādāt sestdienās un svētdienās,‖ piebilst A. Kvēpiľa 
Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta 
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PIEDALĀS SEMINĀRĀ PAR INTEGRĀCIJAS JAUTĀJUMIEM 

Ar mērķi uzlabot zināšanas par migrācijas politiku un tās aktualitātēm, iepazīties ar dažādu pieredzi 

un praksi darbā ar trešo valstu pilsoľiem, kā arī gūt izpratni par naida runu un tās izpausmēm, biedrī-

bas „Jēkabpils NVO resursu centrs‖ dalīborganizāciju pārstāvji 4. aprīlī piedalījās seminārā 

„Aktualitātes darbā ar trešo valstu pilsoņu integrācijas jautājumiem”. 

Seminārs tika rīkots Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Nacionālais in-

tegrācijas centrs‖ ietvaros. 

Par tēmu „Migrācijas politika Latvijā‖ referēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Jēkabpils no-

daļas vadītāja vietniece Jolanta Degle. Tēmas prezentācijā bija iekļauti jautājumi gan par termiľuztu-

rēšanās, gan par pastāvīgās uzturēšanās atļauju izsniegšanu, gan par trešo valstu pilsoľu tiesībām u.c.. 

Nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja‖‖ (vienīgā NVO Latvijā, kas nodrošina valsts ap-

maksātus rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām) jurists Alvis Šķenders 

sniedza ieskatu biedrības darbībā, un, minot piemērus, informēja aizspriedumiem un stereotipiem, 

kas valda sabiedrībā attiecībā uz imigrantiem (ārzemniekiem) Latvijā. 

Savukārt par sekām naida izpausmju - naida incidenta, naida nozieguma vai naida runas gadījumos, 

stāstīja cilvēktiesību eksperts Kaspars Zālītis. Temats „Naids. Naida izpausmes. Mēs‖ ietvēra arī infor-

māciju par naida noziegumu motīviem, naida veicināšanas faktoriem, kā arī par to, kāda atšķirība ir starp terminiem „vārda brīvība‖ un „naida runa‖.    

Semināra dalībnieki aktīvi iesaistījās sarunās ar lektoriem, uzdeva jautājumus par konkrētām problēmām un to risināšanas metodēm.  

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra  
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LIELĀ TALKA – JAUNS POSMS PĻAVAS MUZEJA VIDES KLASES 

DZĪVĒ. 

Tuvojoties pavasarim, uz mājupnāko-

šo gājputnu spārniem biedrību 

“Ūdenszīmes” sasniedza īsti pavasarī-

ga  ziľa – Latvijas Vides aizsardzības 

fonda administrācija ir atbalstījusi 

biedrības projektu ―Pļavas muzeja 

vides klases izveidošana‖.   

Projekta mērķis ir  iesaistīt iedzīvotā-

jus atraktīvas un daudzfunkcionālas 

Vides klases izveidošanā, apvienojot 

teritorijas labiekārtošanas talkas ar 

izglītojošiem pasākumiem, kā arī – 

ilgtermiľā paaugstināt vides izglītības 

nozīmi vietējā sabiedrībā. Par atbalstu sakām lielu paldies arī Jēkabpils novada pašvaldībai, kas piešķīra 

šī projekta īstenošanai līdzfinansējumu ļoti nozīmīgā – 25% - apmērā. 

Tieši Lielās Talkas dienā – 26. aprīlī pl. 9 00 -  notiks pirmais šī projekta pasākums -  Pavasara talka.  

Ar Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas atbalstu strādāsim jau otro gadu. 2013. gadā, saľe-

mot fonda atbalstu, tika attīrīta vides klases teritorija, izveidots ārstniecības augu dārziľš, kā arī – oriģi-

nālais herbārijs „Bērnības gaisma‖ , kas skatāms Pļavas muzeja zālē. Ne mazāk būtisku ieguldījumu 

atraktīvā vides klases teritorijas izveidošanā sniedza novada pašvaldība, ar kuras atbalstu ieguvām dīķi, 

kas nu prasās apdzīvojams un iekārtojams. Īpašais paldies arī Aivaram Vanagam un Z/S „Vārpiľas‖ par 

dāvinājumu zālāja sēklu iegādei!  

Tātad – rudenī labi  uzsākto varam veiksmīgi attīstīt. Jau šobrīd tiek veidotas  putnu būrīšu torľa, 

ūdenstilpnes laipas, ūdensaugu vērošanas platformas un pīļu ligzdas pamatnes konstrukcijas.   

Talkas dienā  dalībniekus aicināsim sakopt un labiekārtot dīķa apkārtni,  izgatavot putnu būrus, kā arī 

piedalīties objektu uzstādīšanas noslēguma darbos. Darbu  noslēgumā čaklos talciniekus priecēs prezen-

tācija par  Latvijas putniem, muzikālo fonu veidos Dvietes palieľu pļavu putnu balsu ieraksti, un,  pro-

tams, arī  cienasts netiks piemirsts.  

Šī būs tikai pirmā talka projekta ietvaros – tādas ir plānotas veselas četras! Nākamo talku ietvaros izvei-

dosim baskāju taciľu, tējas žāvēšanas torni, vasaras virtuvi, putnu barotavu torni. Šobrīd – lielus un 

mazus dabas mīļotājus aicinām Lielo Talku nosvinēt Rubenes pagastā, bijušās Kaldabruľas skolas ap-

kārtnē veidojot oriģinālu vides klasi! 

 Ieva Jātniece, projekta vadītāja.  

Šī biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" E-Avīze ir izdota ar Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par biedrības "Jēkabpils 

NVO resursu centrs" E-Avīzes saturu atbild biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs". E-

Avīze ir "Jēkabpils NVO resursu centra" projekta "Vidusdaugavas reģiona NVO 

darbības atbalsts" aktivitāte. 
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Ziņu korespondente Anita Sproģe, kanita2@inbox.lv, t:28323774 

Maketētājs Jānis Jurgevičs, jurgevics.janis@jak.lv t:28467861 

www.jekabpilsnvo.lv 

@JekabpilsNVO 

Jēkabpils NVO resusu centrs 

 

Adrese: Brīvības iela 45, Jē-

kabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

Nākamajā numurā lasi: 

 Uz jautājumiem par NVO atbild Jēkabpils pilsētas domes vadība 

 Turpinām apzināt novadu sadarbību ar NVO 

 Kāpēc jēkabpilieši iesaistās NVO? Kā mēs varam izmantot NVO savu 

interešu realizēšanai? 

NO ITĀLIJAS – AR JAUNĀM 

ZINĀŠANĀM UN APĽĒMĪBU. 

Darbu pie ES Mūžizglītības program-

mas Grundtvig mācību partnerību 

projekta „Māksla un ainava pieaugušo 

izglītībā‖ biedrība Lauku Partnerība 

„Sēlija” uzsāka 2013. gadā. Šai projek-

tā līdzdarbojas septiľas valstis – Itāli-

ja, Grieķija, Turcija, Lielbritānija, 

Norvēģija, Francija un Latvija. Pirma-

jā darba vizītē uz Lielbritāniju šī pro-

jekta ietvaros devās LP „Sēlija‖ valdes 

priekšsēdētāja Skaidrīte Medvecka un 

valdes locekle Maija Bataraga. 

Gatavošanās nākamajai vizītei bija 

jāuzsāk jau  2013. gada decembrī, jo, 

kā atzīmē Skaidrīte Medvecka: 

„Līdzdalība projektā mums jāuztver 

ļoti nopietni, jo esam vienīgā 

Austrumeiropas valsts šajā grupā, 

tāpat – esam vienīgā organizācija, kas 

darbojas laukos. Ir nepieciešams 

daudz zināšanu un apľēmības, lai 

mākslas jomā varētu pārstāvēt savu 

valsti līdzās visiem zināmām senu 

kultūru zemēm. 

PLAŠĀK ŠEIT  
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