
2014. gada marts 

VIDUSDAUGAVAS NVO E-AVĪZE  

SVARĪGI! 

Memoranda padomes sēde no 26.marta 

tiek pārcelta uz 2.aprīli. 

Sēde notiks plkst.11.00 Ministru kabineta 

Zaļajā zālē. 

Sēdes darba kārtība: 

1. Memoranda padomes vadītāja vietnieka 

vēlēšanas. 

2. Kultūras ministrijas ziņojums par 

2014.gadā plānotiem sabiedrības integrāci-

jas (t.sk. par pilsoniskās sabiedrības attīstī-

bas) pasākumiem (Solvita Vēvere, KM). 

3. Par Nevalstisko organizāciju un Ministru 

kabineta sadarbības memoranda īstenoša-

nu 2013.gadā un aktuāliem uzdevumiem 

2014.gadam (Valsts Kancelejas pārstāvis un 

NVO pārstāvji); 

4. Par Memoranda padomes darbības efek-

tivizēšanu (no Memoranda padomes NVO 

pārstāvju puses ziľo: Gunita Berķe, Inese 

Siliľa). 

5. Dažādi. 

Savas organizācijas pārstāvi dalībai sēdē 

Jūs varat pieteikt pa e-pastu vai pa tālruni, 

zvanot Maijai Lācei (tālr.67082924). 

Līdzi jāľem personu apliecinošs doku-

ments. 

Jēkabpils NVO resursu centrs sveic  
jūs ar pavasari! 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija 

IEROSINI SAVU IDEJU LABDARĪBAS AKCIJAI 

Vēl šonedēl vari iesniegt savu ideju biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” 

2014. gada Labdarības akcijai.Labdarības akcija iecerēta divos posmos - ar īstermiľa 

aktivitāti pavasarī un plašāku turpinājumu gada noslēgumā. Ideju konkursam iesniedzamas 

iniciatīvas, kas varētu ieinteresēt gan Jēkabpils pilsētas, gan apkārtējo novadu teritoriju 

iedzīvotājus un paredz kāda konkrēta mērķa īstenošanu. 

2013. gadā biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” rīkotā Labdarības akcija „Pasniedz 

roku Sintijai un Laurai!” tika plaši atbalstīta un tajā iesaistījās ne tikai NVO jomu pārstāvo-

šie, bet arī pašvaldības, uzľēmēji un iedzīvotāji no Jēkabpils un citām Latvijas pilsētām, kā 

arī novadiem. 

Ideju apraksti nosūtāmi uz biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” elektronisko pastkastī-

ti: nvoresursi@inbox.lv  līdz šā gada 28. martam. Idejas, kura tiks izmantota Labdarības 

akcijas organizēšanai, autors saľems biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” pārsteiguma 

balvu. 

PIEDALIES APTAUJĀ! 

Mērķis: Apzināt un apkopot Vidusdaugavas iedzīvotāju viedokli, attieksmi 

un informētību  par nevalstisko organizāciju (NVO) darbību. 

Aptaujas veicējs: Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” 

Lūdzam aizpildīto anketu atsūtīt un e-pastu nvoresursi@inbox.lv 

Paldies jau iepriekš par atsaucību! 

ANKETA 

STARPTAUTISKS SEMINĀRS "JAUNIEŠU SOCIĀLĀS IEKĻAUŠANAS 

VEICINĀŠANA" 

Jelgavas novada pašvaldība š.g. 2. un 3. aprīlī konferenču 

žālē "Silva", Driksas ielā 9, Jelgavā rīko starptautisku semi-

nāru "Jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšana". Projekta 

mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaisti un radīt ES pilsonī-

bas apziľu jauniešos, senioros, cilvēkos ar īpašām vajadzī-

bām, sociāli mazaizsargātos un romu tautības cilvēkus. 

Projektā iesaistīti partneri no 10 ES valstīm - Lielbritānijas, 

Latvijas, Spānijas, Rumānijas, Īrijas, Itālijas, Polijas, Ungārijas, Francijas, Portugāles. 

Pieteikšanās: 

sūtot e-pastu uz anita.skutane@jelgavasnovads.lv un kristine.kode@jelgavasnovads.lv, tel. 63 

048 446, līdz š.g. 23.martam. 

http://jekabpilsnvo.lv/wp-content/uploads/2014/03/aptaujas-anketa.docx
mailto:anita.skutane@jelgavasnovads.lv
mailto:kristine.kode@jelgavasnovads.lv


Februāra beigās notika biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs“  
biedru kopsapulce, kurā biedrības valdes priekšsēdētāja Agita 
Pleiko informēja par 2013. gadā padarīto, tika apstiprinātas statūtu 
izmaiņas un ievēlēta jauna organizācijas valde. 

2013. gadā „Jēkabpils NVO resursu centrs“ iestājās trīs biedrības, 
noslēdzās Eiropas Sociālā fonda projekts, kā arī uzsākts Sabiedrības 
integrācijas fonda atbalstīts projekts „NVO darbības atbalsta 
programmā“. Tāpat „Jēkabpils NVO resursu centrs“  kā partneris 
piedalījās „Jēkabpils Uzņēmēju biedrības“  projektā. 

Gada griezumā tika pilnveidota un uzlabota sadarbība ar 
biedrorganizācijām. Agita Pleiko norādīja, ka valdē ne vienmēr bijis 
atbalsts un arī kritika ne vienmēr bijusi konstruktīva. Kā lielāko 
panākumu viņa nosauca labdarības akcijas „Pasniedz roku Sintijai 
un Laurai“ organizēšanu. 

Kopsapucelces turpinājumā projekta „Vidusdaugavas NVO darbības 
atbalsts“  vadītāja Daiga Zaķe informēja par projekta gaitu un 
aicināja arī pašas biedrības aktīvi iesaistīties, sniegt idejas un iniciēt 
pasākumus.  

Šogad plānots aktīvi pievērsties Vidusdaugavas NVO koalīcijas 
veidošanai, kā arī iesaistīties nacionāla līmeņa organizācijās.  

2014. gadā jau uzsāktas vairākas aktivitātes. Biedrība iesaistījusies 
„Ziedot.lv“ akcijā, palīdzot organizēt vientuļajiem iedzīvotājiem 
pārtikas paku piegādi. Projekta pieteikums iesniegts arī uzņēmumā 
„Latvijas Valsts meži“ un SIF. 

Sapulces gaitā tika rosināts mainīt statūtus, paredzot valdes locekļu 
pilnvaras uz trim gadiem, kas tika pieņemts vienbalsīgi. Tika 
apstiprināta jauna gada maksa biedriem – 7 eiro. Tāpat tika 
noteikts, ka valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja darbs var tikt 
atalgots. 

Kopsapulces izskaņā tika pārvēlēta valde. Kopumā uz piecām valdes 
locekļu vietām pretendēja septiņi: Agita Pleiko, Aleksandrs Kalniņš, 
Roberts Aišpurs, Aija Kvēpiņa, Rasma Draška, Ritma Komarova un 
Inita Zarkeviča.  

Lielāko atbalstu saņēma Roberts Aišpurs un Rasma 
Draška (13 balsis), Agita Pleiko (12), Inita Zarkeviča (11) 
un Ritma Komarova (9). Par „Jēkabpils NVO Resursu 
centra“ valdes priekšsēdētāju apstiprināja Agitu Pleiko. 

 

 Sagatavoja Liāna Pudule – Indāne 
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Biedrības „NVO Resursu centrs” valdes locekle, biedrības kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” valdes priekšsēdētāja Inita 

Zarkeviča: 

„Pati esmu cieši saistīta ar NVO jau 14 gadus, tāpēc uzdrošināšos apgalvot, ka pārzinu šāda veida organizāciju darbības sistēmu. Ir tikai nor-

māli, ka NVO jomā pastāv liela uzskatu daudzveidība, tāpēc neatkarīgi no savas  pārliecības „par” vai „pret” esmu toleranta uzklausot citus. 

Pievēršoties NVO Resursu centra nākotnes redzējumam, domāju, ka šābrīža galvenais uzdevums nav biedru skaita palielināšana. Manuprāt, 

jāturpina ļoti labi uzsāktā virzība uz NVO sadarbību ar pašvaldībām, skaidrojot un informējot par savām iecerēm un aktivitātēm, jo šķiet - 

priekšstats, kas ir NVO un, kāds lielisks instruments tas ir sabiedrības vajadzību izzināšanai un realizācijai - pašvaldības darbiniekiem vēl ar 

vien ir diezgan ierobežots. 

Lēmējvaras pārstāvji pie mums lielākoties nāk no biznesa vides. Ir jau pareizi - jāpārzina pasaules ekonomikas likumsakarības, tāpat arī ķē-

riens uzľēmējdarbībā ir vienīgi un tikai pozitīva iezīme. Bet vai cilvēks, kas ieradis domāt par ekonomisko izdevīgumu un peļľu, spēj izprast 

citu novirzienu -  sociālā, izglītības utt. vajadzības un iespējas, arī NVO notiekošo? Bieži vien pašvaldība uzsāk no nulles un attīsta iniciatīvas 

un pakalpojumus,  kuru aizmetľi vai pat iestrādes jau ir bijušas NVO sektorā. Domāju, ka tādejādi tiek zaudēts laiks un nelietderīgi izmantoti 

gan cilvēku, gan materiālie resursi, jo NVO, sevišķi biedrībās, kas darbojas jau ilglaicīgi, šie resursi ir nostabilizējušies, ir iemaľas un prasmes 

konkrēta mērķa realizācijai un zināšanas par Mērķgrupas vajadzībām.    

Savu darbības „lauciľu” jeb lomu NVO Resursu centra valdes sastāvā, saskatu sadarbības starp pašām NVO veicināšanā un dažādu viedokļu 

kopsaucēja noformulēšanā.” 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Rasma Draška, Jēkabpils NVO valdes locekle, biedrības „Vides un tūrisma attīstības klubs ”Sēlija”” valdes priekšsēdētāja: 

„Darba lauks ir ļoti plašs, bet sev kā galveno redzu dažādu biedrību saliedēšanu kopīgu projektu realizācijā, piemēram, vides un kultūrvēstures 

izpētes un saglabāšanas jomā. Ikdienā strādājot un kontaktējoties ar jauniešiem, redzu, ka liela problēma ir jauniešu iekļaušanās darba tirgū 

un arī te liela nozīme var būt sabiedriskajām organizācijām, kur jaunietis strādājot kā brīvprātīgais var iegūt darba pieredzi. Pagājušajos gados 

mums bija laba sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāli un strādāšu, lai šī sadarbība vēršas plašumā.  

Tā kā Latvijā ir liels bezdarbs, bet cilvēkam ir vēlme sevi realizēt, tad būtiska nozīme ir NVO. Eiropā katrs cilvēks ir iesaistījies vidēji 3-4 bied-

rību darbībā. Darbs biedrībās ļauj realizēt savus sapľus, apmācību programmas, dot sabiedrībai savas zināšanas un pieredzi un to saņemt.  

Ir novadi, kur biedrību ir salīdzinoši maz un tādēļ jārosina piepildīt savas idejas veidojot jaunas biedrības. Jo vairāk būs biedrību, jo vairāk 

labu vadītāju izaugs.  

Tātad - sadarbība, iesaistīšana un attīstība.”  

IEVĒL JAUNU „JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS“  VALDI 
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Ritma Komarova, biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes locekle, „Jēkabpils NVO resursu centrs” lietvedības speciāliste - 
konsultante: 

„Par biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” prioritātēm tuvākajā nākotnē uzskatu: 

 turpināt darbu pie nospraustā mērķa - Vidusdaugavas reģiona NVO koalīcijas veidošanas; 

 veicināt biedrību atpazīstamību, informējot par  NVO sektorā paveikto gan pašvaldību amatpersonas, gan pēc iespējas plašāku sabiedrības loku. 

Savas spējas izmantošu, lai pēc iespējas vairāk NVO darbā iesaistītu jauniešus, sadarbībā ar Nodarbības valsts aģentūras Jēkabpils nodaļu informētu un ļautu 
gūt pirmo darba pieredzi kā brīvprātīgajiem kādā no NVO.” 

TURPINĀŠU DARBU JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRĀ 

Lai gan vēl pagājušajā e-avīzē rakstīju, ka biedrības valdes vēlēšanās vairs nestartēšu, šobrīd arī pēc biedrības gada sapulces joprojām turpinu darbu līdzši-

nējā statusā, un man ir samērā sarežģīti izskaidrot, kāpēc tā. 

Ja pavisam īsi – šis lēmums, šķiet, bija sasteigts un pieľemts nelaikā: ir iesākts liels projekts trīs gadu garumā, kas NVO sektoru spētu pacelt jaunā kvalitā-

tē ne tikai Jēkabpilī, bet visā Vidusdaugavas reģionā; ir saľemts negaidīti liels NVO kolēģu un līdzgaitnieku atbalsts; ir atzinīgi novērtēts sadarbības darbs 

ar pašvaldību, un galvenais – ir skaidrs ceļš tuvākajā nākotnē, uz ko tiekties.  

Vai šie ir pietiekami iemesli, lai mainītu savu sākotnējo lēmumu? Pašlaik man šķiet, ka jā, bet dzīve rādīs. Priekšā ir sarežģīts un darbapilns gads ar vairā-

kām jaunām iecerēm, tādām kā starptautiskā brīvprātīgo apmaiľas uzsākšana Jēkabpilī, iedzīvotāju iniciatīvu konkursa organizēšana, dalība nacionāla 

līmeľa NVO un vēl citām, par kurām informēsim gada gaitā. Jau pašlaik ar laikrakstu „Brīvā Daugava” esam uzsākuši sadarbību rubrikas „Runā, Tevi 

dzird!” organizēšanā. Arī Jums ir iespēja izteikt savu viedokli, piemēram, jautājumā par to – kādu labdarības akcijas tēmu 2014.gadā izvēlēties, vai arī pa-

stāstīt par savas NVO darbu/darbiľu!  

Joprojām ticu, ka NVO jākļūst stiprākām arī reģionos. Un ar „stiprākām” es šoreiz domāju spēju būt gudrām, izglītotām, piesaistīt vairāk vietējo ļaužu. Jo 

tikai tad mēs būsim spēks, kad mūsu vārdam būs tāds svars, ka pēc mūsu padoma jautās pašvaldība, valsts un, jā, arī Eiropa. Pēc mūsu, Jēkabpils NVO 

padoma! Lai veicas! 

Agita Pleiko, “Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekšsēdētāja 

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ 

Projekta Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts ietvaros informējam par 2014.gada februārī Jē-

kabpils pašvaldībā pieľem-tajiem lēmumiem. Par sadaļu atbild projekta koordinatore Agita Pleiko.  

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā martā notikušas divas domes sēdes, paredzētas divas finanšu komitejas sēdes un divas 

Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēdes.  

Svarīgākie mēneša lēmumi pašvaldībā ir:  

atbalstāmo studiju specialitāšu noteikšana pašvaldības stipendiju piešķiršanai, un tās ir: ārstniecības specialitātes, inženiertehniskās specialitātes, speci-

ālās izglītības skolotājs, logopēds; 

300 EUR piešķiršana leģionāru atceres pasākumam, kurš notika 16.martā, Sūnu pamatskolas telpās, Kūku pagastā, Krustpils novadā, organizēšanai. 

Izsniegt biedrībai „Sporta deju klubs „Alianse”” licenci, kas apliecina tiesības Jēkabpils pilsētā īstenot neformālās izglītības programmu „Sporta deju apmā-

cība pirmsskolas vecuma bērniem”. Nodarbības tiks organizētas Jēkabpils bērnudārzos. 

  Sniegt galvojumu aizņēmumam EUR 1 132 815 apmērā SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, kur pašvaldības daļu skaits kapitālsabiedrībā – 100%, Klimata 

pārmaiľu finanšu instrumenta finansētā projekta „Jēkabpils reģionālās slimnīcas katlu mājas rekonstrukcija” ar atmaksas laiku 20 gadi. Aizņēmumu sākt 

izľemt ar aprīļa mēnesi.  

     Piešķirtas četras stipendijas ārstniecības specialitāšu studentiem EUR 378 apmērā ar mērķi piesaistīt jaunos speciālistus Jēkabpils reģionālajai 

slimnīcai. Piesaistīs šādus speciālistus: anesteziologs/reanimatologs; ķirurgs, ķirurgs/traumatologs; kardiologs.  

    Apstiprināta Jēkabpils pilsētas pašvaldības Ceļu ielu fonda līdzekļu programma 2014.gadam EUR 467921un uz trijiem gadiem (2015.g. - 2017.g.) 

EUR 1 415 763 apmērā.  

  Svarīgākais lēmums, kas skar NVO sektoru, ir lēmums par darba grupas NVO mazo grantu projektu izvērtēšanā uzsākšanu 7.martā. 

Šogad iesniegti 29 projekti, kas ir nedaudz vairāk kā pērn. Ir vairākas jaunas organizācijas līdztekus tām, kas projektus gatavo jau tradici-

onāli. Pašlaik projektu vērtēšanas grupa ir atvērusi projektu pieteikumus, izvērtējusi to atbilstību iesniegšanas formālajām prasībām un veic 

projektu satura vērtējumu. Plānots, ka pēdējā darba grupas sēde būs 25.martā, pēc kuras tiks gatavots pašvaldības lēmums par atbalstāma-

jiem projektiem, vadoties pēc vērtējumā iegūto punktu skaita.  



SNIEDZ GRĀMATVEDĪBAS UN LIETVEDĪBAS KONSULTĀCIJAS PĻAVIĽU NOVADA 

BIEDRĪBĀM ŠOREIZ UZ JAUTĀJUMIEM PAR NVO ATBILD JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 

DOMES DEPUTĀTI AIGARS NITIŠS UN AIVARS KRAPS.  

Kāda ir Jūsu izpratne par to, kas ir nevalstisko organizāci darbī-

bas būtība?  

Aigars Nitišs: Darīt to, ko nedara valsts. Cilvēki apvienojas interešu gru-

pās un risina sev un sabiedrībai svarīgus jautājumus, kas ir ārpus valsts un 

ārpus privātā biznesa kompetences.  

Aivars Kraps: NVO darbības būtība pārstāvēt sabiedrības intereses, vei-

dot pozitīvu saikni starp dažādu interešu cilvēku grupām, pašvaldību un 

valsts institūcijām.  

Kuras Jēkabpils pilsētas NVO Jūs esat apmeklējis vai ar tām 

sadarbojies?  

A. N.:  Esmu apmeklējis pensionāru biedrības – abas, sadarbojies ar Vides 

iniciatīvu centru, ar sportu saistītas NVO. Ja mani aicina, labprāt apmeklē-

ju. 

A. K.: Esmu apmeklējis un sadarbojies ar vairākām NVO biedrībām Jē-

kabpilī, pensionāru, invalīdu, politiski represēto, nacionālo kultūru u.c.  

Vai esat informēts par Jēkabpils pilsētas pašvaldības un neval-

stisko organizāciju noslēgtā sadarbības līguma būtību (vai par 

faktu, ka tāds noslēgts)?  

A. N.: Jā, par šādu faktu esmu informēts. Par līguma būtību – tas nosaka 

NVO un pašvaldības sadarbību un savstarpējās attiecības.  

A. K.: Protams, esmu piedalījies sadarbības līguma izstrādes procesā.  

Kāds ir Jūsu redzējums – kādas funkcijas (uzdevumus, pienāku-

mus) pašvaldība varētu deleģēt NVO Jēkabpilī?  

A. N.: Līdz aptuveni 2010.gadam pašvaldības sadarbība ar NVO bija tāda, 

kas ļauj vēlēties labāku. Pēdējos gados sadarbība neapšaubāmi ir uzlaboju-

sies, un tāpēc var sākt runāt par pašvaldības pasūtījumu izvietošanu NVO 

sektorā. Uzskatu, ka deleģēšanas procesiem NVO vēl pašlaik nav gatavas, 

var runāt tikai par atsevišķu pakalpojumu pirkšanu vai nelielu projektu 

realizēšanu.  

 A. K.: Es uzskatu, ka pašvaldība noteikti varētu deleģēt kādus uzdevumus 

un pienākumus Jēkabpils NVO, bet kādus? Par to būtu jādiskutē. Jāapzina 

konkrēto jomu pārzinošus cilvēkus, viľu zināšanas, prasmes un iespējas, 

lai deleģētu kādu konkrētu uzdevumu. Pats svarīgākais, lai kopējas sadar-

bības rezultātā ieguvēji būtu visi jēkabpilieši. 

Kā tieši Jūs pats personīgi būtu gatavs līdzdarboties Jēkabpils 

NVO forumā š.g.novembrī?  

A. N.: Nebūtu gatavs. Ar atsevišķām organizācijām līdz šim esmu sadarbo-

jies, bet nejūtos tik zinošs šai sfērā, lai redzētu savu pienesumu šādā pasā-

kumā. Bet ja nevalstiskās organizācijas novembrī mani aicinās, meklēšu 

iespējas.  

A. K.: Centīšos piedalīties kādā no darba grupām Jēkabpils NVO foruma 
laikā. 
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Aigars Nitišš Aivars Kraps  

ATGĀDINA PAR IZCILAJIEM NOVADNIEKIEM, IZZINA VĒSTURI UN AICINA UZ TALKU 

„Mēs apvienojāmies, lai kopā darītu mūsu zemi skaistāku un par šo skaistumu vēstītu pasaulei” - tā sevi elektroniskajā mājas 

lapā pozicionē biedrība „Vides un tūrisma attīstības klubs ”Sēlija””. 

 Biedrība dibināta 2008. gadā, un tās darbības virzieni ietver aktīvā tūrisma attīstību Sēlijas novadā, dažādu vides un izglītības 

projektu - talku, nometľu, vēstures izzināšanas aktivitāšu organizēšanu, kā arī ekskursiju maršrutu izstrādi un to vadīšanu pa Jēkabpili un 

Sēlijas novadu.  

2008. gadā - tūlīt pēc biedrības izveidošanas, tika noorganizēts suvenīru konkurss Jēkabpils atpazīstamības veicināšanai. Ar 

tādu pašu mērķi - izcelt Jēkabpils vārdu pārējo Latvijas pilsētu vidū - otrajā darbības gadā „Vides un tūrisma attīstības klubs ”Sēlija”” sarī-

koja liliju stādīšanas akciju Jēkabpils Svētā Gara klostera dārzā. Iestādīti tika aptuveni pieci simti liliju sīpolu. „Vēlējāmies atgādināt, ka 

Jēkabpils ir arī liliju pilsēta, jo šeit dzīvojis Viktors Orehovs, kurš savulaik izveidojis aptuveni 200 jaunu liliju šķirľu. Tādēļ aicinājām šajā 

akcijā piedalīties visus tos, kuriem rūp mūsu pilsētas skaistums. Jebkuram no mums joprojām ir iespēja gan pilsētas, gan savus dārzus 

padarīt košākus, audzējot šos - mūsu pilsētai raksturīgos ziedus, jo Jēkabpilij, vairāk nekā jebkurai citai pilsētai, ir tiesības kļūt par Latvijas liliju galvaspilsētu. 

Šobrīd ir jūtams, ka mūsu iniciatīva guvusi atbalstu - tūristi ievērojuši un jautā - kādēļ jēkabpiliešu dārzos tik daudz stāda lilijas,” stāsta biedrības valdes 

priekšsēdētāja, novadpētniecības un tūrisma entuziaste, diplomēta vides gide Rasma Draška. 

 Šis gads biedrībai ir atnācis ar aktīvu gatavošanos tūrisma sezonai. Ekskursiju maršruti pa Sēlijas novadu šogad kļuvuši bagātāki ar vēl vienu pieturas 

punktu Elkšľos. 21. martā Elkšľu pagastmājā notika „ATMIĽU ISTABAS” atklāšanas pasākums „Notrauc putekļus no atmiľu brošas”. „Mūsu biedrībai ir filiāle 

Viesītes novada Elkšľos, kuru vada novadpētniecības un vides projektu attīstītāja, pedagoģe un nesavtīga biedrības entuziaste Rudīte Urbacāne. 2013. gadā 

projekts ”Mūsdienīga ekspozīcijas telpa Atmiľu istabai Elkšľos” LEADER (mērķtiecīgas un koordinētas rīcības lauku ekonomikas attīstībai) ELFLA (Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) programmā guva finansiālu atbalstu. Jāpiebilst, ka R. Urbacāne ir 2005. gada balvas „Latvijas Lepnums” laureāte un 

projektā ”Mūsdienīga ekspozīcijas telpa Atmiľu istabai Elkšľos” ieguldījusi gan sirdi, gan dvēseli un, ko tur slēpt - krietnu daļu arī savu privāto līdzekļu. Viľas 

nopelns ir arī tas, ka izdota īpaša, Atmiľu istabai Elkšľos veltīta, uzlīme un buklets,” papildina R. Draška.  Plašāk lasiet šeit 

http://jekabpilsnvo.lv/2014/03/atgadina-par-izcilajiem-novadniekiem-izzina-vesturi-un-aicina-uz-talku/
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 „Tūlīt jānodod gada pārskati un šīs konsultācijas ir svarīgs ieguvums. Ja lietve-

dībā tika atsvaidzinātas piemirstas nianses, tad grāmatvedībā nāca klāt jauna 

informācija, kas ir būtiska tikai NVO. Iespējams, būs nepieciešams konsultāciju 

turpinājums individuāli,” iespaidos dalās biedrības Uz Jēkabpils NVO resursu 

centra 19. februārī rīkoto izbraukuma konsultāciju grāmatvedībā un lietvedībā, 

Pļaviľu novada Jauniešu iniciatīvu centra „Ideja” telpās bija sapulcējušies teju 

pus-otrs desmits NVO pārstāvju. 

Par biedrībām un nodibinājumiem specifiskiem grāmatvedības un lietvedības 

jautājumiem informāciju prezentāciju veidā, kā arī atbildot uz konkrētiem jautā-

jumiem, sniedza grāmatvedības speciāliste, šīs jomas konsultante Santa Paleja-

Stankeviča un konsultante - speciāliste lietvedībā Ritma Komarova. 

 „Vietalvas kodols” pārstāve Dace Dailida. 

 Līdzīgas domas pauda arī citi biedrību pārstāvji. „Ļoti vērtīgi. Pamatzināšanas ir 

mums visiem, bet, izrādās, ir tieši nevalstisko organizāciju grāmatvedībai piemē-

rojamas specifiskas normas,” - piebilst „Vietalvas un Odzienas dziedāšanas bied-

rības” pārstāve Ligita Doštere. Savukārt biedrību „Atvars - 1” pārstāvošā Inga 

Skudra uzsvēra, ka saistījis grāmatvedības un lietvedības jautājumiem veltīto prezentāciju pārskatāmais noformējums. 

Bezmaksas konsultācijas grāmatvedībā un lietvedībā ir viens no aktivitāšu blokiem, ko Jēkabpils NVO resursu centrs realizē projektā „Vidusdaugavas  reģi-

ona NVO  darbības atbalsts”. Tās joprojām ir pieejamas gan klātienē - rīkojot izbraukumus, gan telefoniski, gan elektroniski. Grāmatvedībā: tālr.:26326653; 

E-pasts: nvokonsultacijas@inbox.lv; lietvedībā: tālr.: 26334547; E-pasts: nvoresursi@inbox.lv . 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente 

NVO PĀRSTĀVJI TIEKAS APMĀCĪBU SEMINĀRĀ  

12. martā NVO pārstāvji no Jēkabpils un apkārtējiem novadiem tikās 

biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” rīkotajā apmācību seminārā.  

Apmācību seminārs notika vairākos informatīvajos blokos: 

- par jauniešu dara iemaľu attīstīšanu  pasākumā "Atbalsta pasākums 

"Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā", kas aizstās 

programmu par jauniešu kā brīvprātīgā darba veicēju iesaistīšanu NVO 

darbā, klātesošos informēja Inese Peninga - Nodarbinātības valsts aģentū-

ras Jēkabpils filiāles jauniešu garantijas pasākumu koordinējošā eksperte; 

-     par biedrību juridiski  pareizu likvidēšanu informāciju sniedza LR 

Uzľēmumu reģistra Jēkabpils reģionālās nodaļas vadītāja, valsts notāre 

Iveta Ieviľa,  

-  Zemgales NVO centra piedāvātajās iespējās ieskatu sniedza Uldis Dū-

miľš, Zemgales NVO centra valdes priekšsēdētājs. U. Dūmiľš kā organi-

zācijas, kas savā darbā plaši iesaistījusi brīvprātīgos gan no Latvijas, gan 

ārvalstīm, pārstāvis informēja par jautājumiem, kas skar tēmu 

„Brīvprātīgo darbs” - starptautisko brīvprātīgo darbu, kā pareizi noformēt 

brīvprātīgo darba dokumentus, kā meklēt brīvprātīgos un citiem; 

-  par tēmu „Cilvēktiesības” - cilvēktiesību ideju no filozofiskas kategorijas 

līdz konkrētām tiesību normām,  pamata cilvēktiesībām, svarīgākajiem 

cilvēktiesību dokumentiem, cilvēktiesību atšķirību no citām tiesību jo-

mām, kā arī, kāpēc cilvēktiesību pārzināšana ir svarīga NVO pārstāvjiem, 

referēja Kristīne Liepiľa, Izglītības iniciatīvu centra eksperte - juriste. 

 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente 



Jēkabpilī jau devīto gadu aktīvi darbojas 

mākslas un jaunrades popularizēšanas 

biedrība „Melnā Muša”. Tās galvenais 

mērķis ir bijis aktivizēt māksliniekus un 

radošas personības izpausties gan tradici-

onālos, gan ne tik tradicionālos  mākslas 

veidos, padarot pilsētas ikdienas dzīvi 

aizraujošāku un košāku.  

Jau biedrības dibināšanas periodā bija 

skaidrs, ka daudzi cilvēki labprāt sanāktu 

kopā, lai darītu ko nebijušu, apmainītos 

pieredzē, brīvajā laikā satiktu līdzīgi do-

mājošus, diskutētu par mākslu, tās lomu 

personības harmoniskā attīstībā. Kā,  

savulaik, nozīmīgākais , atmiľā spilgtāk 

iespiedies bija biedrības kūdras plenērā 

tapušo vides objektu izvietošana pilsētas 

ielās, kas izrādījās novitāte ne tikai mūsu 

pilsētā, bet arī visā Baltijā. Vēlāk šai idejai 

pievienojās vēl citi radoši mākslinieki visā 

Latvijā un kūdras figūras sāka darināt 

arvien lielāks radošu cilvēku loks, ieprie-

cinot arvien vairāk interesentus ne tikai 

Latvijā vien. Jauki, jo šādu plenēru ideja 

nākusi no Jēkabpils. 

Biedrības aktivitāšu kontā ir daudzas 

radošās darbnīcas, mākslas izstādes, ku-

rās piedalījušies gan skolēni, gan pieaugu-

šie. Labo darbu sarakstā jāmin arī divu 

gadu garumā sadarbībā ar fondu Ziedot.lv 

vasaras brīvlaikā rīkotās nodarbības ma-

zāk turīgu ģimeľu bērniem - brīvā laika 

programma „Štābiľš”, kuru apmeklēja 

liels skaits mazo jēkabpiliešu, apgūstot 

ikdienā noderīgas prasmes, darinot nepa-

rastas lietas, gūstot prieku rotaļās, iepa-

zīstot brīnišķo krāsu pasauli. 

Redzot, ar kādu entuziasmu dažāda vecu-

ma cilvēki darbojas, radot lietišķās māk-

slas priekšmetus, suvenīrus un nelielus 

mākslas darbus, tapa skaidrs, ka iesāktais 

darbs ir ieguldīto pūliľu vērts, jo gatavie 

darbi iepriecinājuši ne tikai to darinātā-

jus, bet likuši sarosīties arī citu mākslas 

studiju, organizāciju aktīvistiem, pulcinot 

arvien lielāku skaitu rokdarbnieku un 

amatnieku, radošu cilvēku kopā.  

Tādējādi biedrība atkal grib aicināt – ja 

jūsos kľudina vēlme radīt ko nebijušu, 

piedalieties biedrības „Melnā Muša” kon-

kursā!  

Biedrības nosaukums ikvienam asociējas 

ar Latvijā labi pazīstamu kukaini, kurš 

īpaši aktīvs ir siltajā vasaras periodā, 

tāpēc arī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 

lasītavā visu jūniju ikvienam interesentam 

būs iespēja bez maksas apskatīt izstādi 

„Mušas laimīgais lidojums”, kuras 

darbu autori būs dažāda vecuma jēkabpi-

lieši.  

Darbi darināmi jebkurā tehnikā, tie var 

būt gan rokdarbi, gan zīmējumi vai grafi-

kas, gan gleznas un vides objekti no jeb-

kura jums pieejamā materiāla. Darbi 

iesūtāmi pa pastu līdz 27.maijam uz 

biedrības adresi : Brīvības iela 2b, Jēkab-

pils, vai atnesami 28.maijā no pulksten 

12.00 līdz 20.00. Klāt pievienojamas 

ziľas par autoru: vārds, uzvārds, vecums, 

darba nosaukums, tehnika, kontakttālru-

nis. Visi autori saľems biedrības piemiľas 

balvas, bet trīs laimīgajiem būs iespē-

ja apmeklēt bezmaksas zīmēšanas 

vai gleznošanas meistarklases pie 

biedrības vadītājas, mākslinieces 

G.Cankales, ko noteiksim izlozes kārtībā. 

Tāpat visi bibliotēkas apmeklētāji varēs 

nobalsot par sev vistīkamāko darbu, sagā-

dājot tās autoram speciālu biedrības pie-

miľas dāvanu. 

Lai veiksme un radošas izdošanās! Sīkāka 

informācija pa e-pastu: cankale@inbox.lv. 

Gita Cankale 
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REHABILITĒ, KONSULTĒ UN UZLABO  

DZĪVES KVALITĀTI 

Šī gada nogalē apritēs desmit gadi, kopš darbojas SIA «Latvijas 

Neredzīgo biedrības (LNB) Rehabilitācijas centrs (RC)”, kuras 

galvenais uzdevums ir organizēt redzes invalīdu sociālo rehabi-

litāciju. To nodrošina LNB RC 12 teritoriālie rehabilitācijas 

dienas centri - tai skaitā arī Jēkabpils teritoriālais rehabilitāci-

jas dienas centrs. 

Jēkabpils teritoriālais rehabilitācijas dienas centrā strādā divas 

pieredzējušas speciālistes - vecākā sociālā rehabilitētāja Elga  

Ozoliľa un sociālā rehabilitētāja Maruta Smalča. Dienas centrs 

nesen ieguvis jaunu mājvietu un šobrīd atrodas Palejas ielas 5. 

nama otrajā stāvā. Un kā atzīst LNB Jēkabpils teritoriālās orga-

nizācijas biedri - tagadējā atrašanās vieta esot ērtāka piekļuvei, 

salīdzinot ar iepriekšējo Bebru mikrorajonā. „Jaunajai adresei 

ir laba pieejamība, sabiedriskā transporta pietura tepat netālu. 

Arī kājām ejot - viegli atrodama,” saka  LNB Jēkabpils organi-

zācijas dalībniece  Egita Kazarjana . 

„Lai realizētu līgumā starp LR Labklājības ministriju un Latvi-

jas Neredzīgo biedrību paredzēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personām ar redzes zudumu, tika izveidota SIA 

«Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs”. Saskaľā ar valsts deleģēto funkciju, Jēkabpils, tāpat kā citi teritoriālie rehabilitāci-

jas dienas centri, sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus redzes invalīdiem par valsts budžeta līdzekļiem. Ar katru personu, kas 

vērsusies pie mums ar ģimenes ārsta vai acu ārsta norīkojumu šo pakalpojumu saľemšanai, tiek veikts individuāls darbs nepieciešamā 

pakalpojumu veida izzināšanai un vēlmju uzklausīšanai, kam seko izvērtēšana un līguma par rehabilitāciju noslēgšana. Vidēji vienam 

klientam tiek paredzētas 50 stundas, kurās gada laikā jāapgūst programmā iekļautais. Ar klientiem strādājam gan individuāli, gan gru-

pās, notiek arī izbraukumi pie klientiem mājās,” informē E. Ozoliľa.  

Plašāk lasiet  šeit 

mailto:cankale@inbox.lv
http://jekabpilsnvo.lv/2014/03/rehabilite-konsulte-un-uzlabo-dzives-kvalitati/
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 26. februārī notika Jēkabpils pilsētas Nevalstisko organizāciju (NVO)  2013. gadā 
realizēto projektu, kam pamatfinansējumu vai līdzfinansējumu ir piešķīrusi Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldība, atskaišu prezentācija. 
 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2013. gadā finansējumu konkursa kārtībā piešķīra 12 
un līdzfinansējumu  četru NVO iniciatīvām.  
 Biedrību paveiktais vizuālu prezentāciju veidā, papildus iesniegtajām atskaitēm un 
finanšu dokumentiem, tika vērtēts pirmo reizi. Tajā  piedalījās Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautājumos Jānis Raščevskis, sabiedrisko attiecību speci-
āliste Aiga Sleže. Jāpiebilst, ka J. Raščevskis ir nevalstisko organizāciju pašvaldības konkursā 
iesniegto projektu izvērtēšanas darba grupas priekšsēdētājs un A. Sleže - šīs darba grupas 
locekle. 
 Rezumējot biedrību paveikto,  J. Raščevskis akcentēja  NVO jomas attīstību: 
„Redzams, ka ir izaugsme un pareiza mērķu virzība. Nevalstisko organizāciju inovatīvās ide-
jas ir lielisks ieguvums sabiedrībai un arī šogad, izvērtējot - piešķirt vai atteikt finansējumu, 
tas tiks ľemts vērā. Ierasti uz pašvaldības finansējumu pretendē lielāks projektu skaits, nekā 
pieejami līdzekļi”. Savukārt A. Sleže uzsvēra, ka redzētais liecina par NVO prasmi dažādot 
sadzīvi un bagātināt vienam otru.  
 NVO prezentācijās Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputātus pārstāvēja Kristīne 
Ozola. 

 
Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente 

IZVĒRTĒS JĒKABPILS NVO PROJEKTU PIETEIKUMUS 

3. martā noslēdzās Jēkabpils pilsētas pašvaldības izsludinātais 2014. gada projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām. „Kā liecina saľemto 

aplokšľu skaits - iesniegti 29 NVO pieteikumi,” informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga Sleže.  

„Pēc pirmās nevalstisko organizāciju projektu konkursa izvērtēšanas darba grupas sanāksmes, kad aploksnes tiks vērtas vaļā, būs redzams, cik no 

iesniegtajiem projektiem būs Nolikumam atbilstošs noformējums un pilna dokumentu pakete. Tad darba grupas locekļi iepazīsies ar projektu saturu. Piere-

dze liecina, ka bez pirmās darba grupas sanāksmes ir nepieciešamas vēl vismaz divas, lai finansējuma piešķiršanai izvirzītu visatbilstošākās iniciatīvas. Do-

mājams, ka NVO projektu konkursa uzvarētāju un līdz ar to finansējuma saľēmēju saraksts, apstiprināšanai tiks iesniegts kādā no aprīļa domes sēdēm,” 

turpina A. Sleže.  

Kopējais Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā atvēlētais finansējums 2014. gada NVO projektiem ir EUR 10451,00. Konkursa pretendentiem 

jārēķinās ar pieprasītā finansējuma summas ierobežojumu - vienam projektam ne vairāk kā  EUR 860,00. 

2014. gada projektu mērķu prioritātes ir mūžizglītības nodrošināšana un pilsētas vēstures popularizēšana; nacionālo kultūras biedrību un sociāli 

mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas veicināšana; patriotiskā audzināšana bērniem un jauniešiem; vides aizsardzības un labiekārtošanas pasākumu organi-

zēšana; veselīga dzīvesveida un drošas pilsētvides veicināšana; jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā un pilsonis-

kās sabiedrības veidošana un stiprināšana. 

NVO projektu vērtēšanas darba grupu vada  Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautājumos Jānis Raščevskis un tās sastā-

vā darbojas Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas loceklis, deputāts Andris Rutko; sabiedrisko attiecību speci-

āliste Aiga Sleže; izglītības darba speciāliste Ilona Skrode; kultūras pārvaldes direktore Inta Ūbele; Tālākizglītības un informāciju tehnoloģiju centra direk-

tors Juris Līcis; Jēkabpils sociālās pārvaldes Ģimenes atbalsta centra vadītāja - Laimdota Kancāne un nevalstisko organizāciju pārstāve, biedrības „NVO 

resursu centrs” valdes priekšsēdētāja - Agita Pleiko. 

 

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente 

 

IZSLUDINĀTS JĒKABPILS NOVADA NVO 2014. GADA INICIATĪVU KONKURSS 

Jēkabpils novadā reģistrētas NVO un NVO, kas veic pastāvīgu darbību Jēkabpils novadā, līdz 2014. gada 1.aprīlim var iesniegt projektus Jēkabpils 

novada domes izsludinātajam NVO  iniciatīvu konkursam. 

Kopējais 2014. gada NVO iniciatīvu realizācijai paredzētais finansējums ir EUR 4500. Viena organizācija šinī konkursā var iesniegt vienu projekta 

pieteikumu un atbalsts tam tiks sniegts  90% apjomā no projekta budžeta, nepārsniedzot EUR 400,00 robežu. Ne mazāk kā 10% no aktivitātes īstenošanai 

nepieciešamajiem līdzekļiem jānodrošina tās veicējam no saviem līdzekļiem. 

Par prioritārām jomām iniciatīvu konkursā tiek uzskatīts veselīgs un aktīvs dzīvesveids, mūžizglītība, sabiedrības integrēšana un ar to saistīti pa-

kalpojumi.  

Sīkāka informācija, veidlapa pieteikumam, kā arī iesniedzamo dokumentu saraksts pieejams elektroniskajā vietnē http://jekabpilsnovads.lv/. 

 

Pēc http://jekabpilsnovads.lv/. sagatavoja Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  

projekta „Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts”  korespondente 

http://jekabpilsnovads.lv/
http://jekabpilsnovads.lv/


PROJEKTA IETVAROS DOSIES UZ GRIEĶIJU 

SVIN PAVASARA TUVOŠANĀS SVĒTKUS - MASĻEĽICU 

 Jēkabpils krievu biedrība „Rodľik” par godu vienam 

no senākajiem slāvu tradicionālajiem svētkiem - Masļeľicai 1. 

martā Vecpilsētas laukumā jēkabpiliešus aicināja uz jautru sarīko-

jumu. 

 „Šie svētki jau izsenis ir nozīmīga slāvu kultūras sa-

stāvdaļa un tiek rīkoti ar mērķi saglabāt sentēvu tradīcijas, mācīt 

šo svētku svinēšanu jaunajai paaudzei, kā arī iepazīstināt ar šo 

slāvu tautām raksturīgo tradīciju,” stāsta Jēkabpils krievu biedrī-

bas „Rodľik” valdes priekšsēdētāja Natālija Čehova. 

 „Masļeņicu ģimenē esam svinējuši jau no bērnības. To 

dziļākā būtība ir prieks par  ziemas aizvadīšanu un pavasara tuvo-

šanos, tāpēc tiek daudz dziedāts un dejots. Svētki kulmināciju 

sasniedz noslēgumā, kad ar īpašu rituālu - salmu lelles dedzināša-

nu, simboliski dūmos izkūp visas drūmās domas, vietu atstājot 

tikai labajam un cerībām. Neiztrūkstošs Masļeľicā ir bagātīgs 

svētku galds ar obligāto ēdienu - pankūkām. To apaļā forma atgā-

dina  sauli, kura ar katru dienu debesīs paceļas aizvien augstāk. 

Tradicionāli pankūkas pasniedz ar piedevām - ievārījumu, biezpie-

nu, gaļu - ko vien vēlas, bet īpaši bagāts galds skaitās, ja pankūkas galdā tiek celtas ar sarkanajiem ikriem,” par Masļeľicas svinēšanu stāsta 

„Rodņik” valdes locekle Leontīne Arhipova. 

 Vecpilsētas laukumā sapulcējušos Masļeľicas svinētājus priecēja Jēkabpils krievu biedrības „Rodľik” vokālais ansamblis un deju 

kolektīvs, Jēkabpils ukraiľu biedrības „Javir”, baltkrievu biedrības „Spotkaľie” un Krustpils kultūras nama vokālā ansambļa „Bariľa” dziedā-

tāji, kā arī Jēkabpils 2. vidusskolas jaunie aktieri.  

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs,  
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Eiropas Savienības mūžizglītības programmas apakšprogrammas 

„Grundtvig mācību partnerība” projekta „Iegūstam daloties – mācības 

integrācijai” ietvaros pieci Jēkabpils poļu biedrības „Rodacy”  no 10. līdz 

15. aprīlim piedalīsies Grieķijas poļu apvienības „Książę Mieszko” riko-

tajās aktivitātēs Atēnās un Mesolongas pilsētā (Grieķija) - informē Jē-

kabpils poļu biedrības „Rodacy” valdes loceklis Rihards Barkovskis. 

„Aktivitātes, kurās piedalīsimies ir saistītas ar Grieķijas neatkarības cīņu 

gadadienas un Grieķijas ortodoksālās (pareizticīgo) baznīcas Lieldienu 

tradīcijām. Norisināsies vairākas darbnīcas, kurās iepazīsim kopējo un 

atšķirīgo Lieldienu tradīcijās, kā arī poļu integrācijas vietējā grieķu sa-

biedrībā pieredzi. Mūsu delegācijas sastāvā ir „Rodacy” deju kolektīva 

dalībnieki un, tā kā pilnam sastāvam - četriem pāriem - pietrūkst triju 

dejotāju, tad sniegsim priekšnesumus, iesaistot no citām valstīm atbrau-

kušos projekta dalībniekus,” papildina R. Barkovskis. 

Jautāts par to, kāds suvenīrs no Latvijas tiks vests uz Grieķiju, R. Barkovskis atbild, ka tas vēl tiek lemts. Jāpiebilst, ka uz pirmo projekta 

„Iegūstam daloties – mācības integrācijai” semināru ciklu Suvalkos, Polijā, jēkabpiliešu līdzatvestais suvenīrs - paša Riharda ģimenes dārzā 

audzētais ķirbis - ir kļuvis par projekta simbolisku talismanu. Kā pats valdes loceklis komentē - ķirbis it kā atgādinājis, ka projektā esam devi-

ľas dalībvalstis - dizainere daba gan bija parūpējusies, ka lielajai ogai ir desmit daivas - bet tas tikai ļāvis vaļu fantāzijai. Arī konferencē Ķelnē, 

kuru jēkabpilieši projekta ietvaros apmeklēja pagājušā novembrī, katrs no dalībniekiem talismanu - ķirbi gribēja paturēt rokās.  

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centra projekta 
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„ROKDARBU MAĢIJAS SKOLA” GŪST AIZVIEN LIELĀKU POPULARITĀTI   

 

Jēkabpils Sporta namā 8. martā norisinājās jau 5. - tā Latvijas Kaulu, locīta-

vu un saistaudu slimnieku biedrības (LKLSSB) Jēkabpils nodaļas rīkotā  

„Rokdarbu maģijas skola”.  

Kad biedrības dalībniekiem sakrājies krietns skaits terapijas nolūkā gatavotu rokdarbu, 

radusies ierosme pasākumam ar to izrādīšanu plašākai sabiedrībai. „Tas, ko mēs biedrībā 

kopā sanākot, aužot, adot, dekupējot un pērļojot veidojam,  nav tikai hobijs un vaļas-

prieks, kā to bieži vien uzskata. Viens no pamatpostulātiem, kas jāpatur prātā reimatiķim, 

ir - saglabāt kustību. Vingrošana, tas ir pamats, ar ko sākt dienu. Vingrošana reimatiķiem 

ietver ne tikai lielo ķermeľa locītavu stiepšanu un locīšanu, bet arī kāju un roku pirkstu 

treniľu. Rokdarbi, īpaši tie, kuros jādarbojas ar sīkām detaļām - otiľām, adatām, pērlī-

tēm, ir vistīrākā ergoterapija jeb sīko roku muskuļu motorika,” skaidro V. Cīrule. 

Novērojumi liecina, ka „Rokdarbu maģijas skola” ar katru kļūst aizvien populārāka. Tie, 

kas pasākumu apmeklējuši pirmajā norises gadā, ieinteresē un aicina sev līdzi jaunus 

rokdarbu cienītājus. Neiztrūkstoši dalībnieki ir rokdarbnieku klubs „Dzīparu namiľš” no 

Ilūkstes. Kā uzsver V.Cīrule, ilūkstieši vienmēr atbrauc ar kādu pārsteigumu. Šogad tā 

bija meistarstunda tamborēšanā, kurā klātesošie vēroja un mācījās tapošanas tehnikā 

darinātu motīvu un lineāltehnikā veikta tamborējuma tapšanu. Ar saviem darbiem pasā-

kumā piedalījās senioru un invalīdu atbalsta biedrība „Roku rokā” no Ādažiem, biedrības 

no Jēkabpils, kā arī individuāli amatnieki - kopumā ar vairāk nekā desmit atsevišķām 

ekspozīcijām.  

Redzamo darbu klāstā bija gan koka, gan stikla, gan papīra, gan vilnas, gan dzijas un citu materiālu dažādās tehnikās apdarināti, adīti, tam-

borēti, dekupēti un filcēti darbi. Īpašu ievērību izpelnījās tie darbi, ko bija veidojuši cilvēki ar īpašām vajadzībām - ar milzīgu pārsteigumu 

tika uzklausīta informācija par pērļoto kaklarotu un rokassprādžu autorēm - Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jē-

kabpils nodaļas un SIA «Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centra” Jēkabpils teritoriālā rehabilitācijas dienas centra rokdarbnie-

cēm.  

Jāpiebilst, ka iniciatīva „Rokdarbu maģijas skola” ir atradusi sekotājus citos Latvijas novados - Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slim-

nieku biedrības Jēkabpils nodaļa ir saľēmusi ielūgumu 29. martā piedalīties līdzīga veida pasākumā Garkalnes novadā. 
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BIEDRĪBA „KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS „LAZURĪTS” MARTĀ IEPRIECINA AR ROKDARBU    

IZSTĀDI UN MUZIKĀLU SARĪKOJUMU 

Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē no 4. līdz 18. martam bija skatāma biedrības „Kultūras un izglītības centrs „Lazurīts” sarūpētā rokdar-

bu izstāde „MŪSU pilsētas sieviešu rokdarbi”, bet 15. martā biedrība Krustpils pilī rīkoja sievietēm veltītu literāru koncertu  „Mūzika un 

poēzija jums, sievietes!” 

„Mūsu mērķis ir meklēt radošus un talantīgus cilvēkus un pēc iespējas plašākai sabiedrībai parādīt viľu darbus. Mēs pārāk maz zinām par 

saviem talantīgajiem līdzcilvēkiem. Daudzi ada, tamborē, izšuj, bet to, ka tas notiek augstā profesionālā līmenī, zina retais. Starptautiskā 

Sieviešu diena, kurai tuvojoties radās doma par rokdarbu izstādi, bija  labs iemesls palepoties ar Jēkabpils rokdarbnieču darinājumiem.  

Arī   sarīkojums „Mūzika un poēzija jums, sievietes!”, ko organizējām sadarbībā ar  literāro klubu „Istok”  turpināja  tēmu, kas asociējas ar 

martu kā sievietēm veltītu svētku  mēnesi,” informē  biedrības „Kultūrizglītības centrs „Lazurīts””  valdes locekle  Nelli Lapiľa. 

Izstādē „MŪSU pilsētas sieviešu rokdarbi” bija skatāms daudzveidīgs rokdarbu klāsts - tamborējumi, adījumi, dekupāžas tehnikā dekorēti 

priekšmeti, apgleznoti zīda lakati un šalles, pašdarinātas apsveikumu atklātnes, kā arī izšuvumi - veidoti gan krusta, gan klājdūrienā. 

Savukārt literārajā koncertā „Mūzika un poēzija jums, sievietes!” skanēja sievietēm veltītas romances un dzejoļi. 



ATVER SAVU ELEKTRO-

NISKO MĀJAS LAPU 

Jēkabpils poļu biedrības 

„Rodacy” valdes loceklis Rihards 

Barkovskis informē, ka tiem, kas 

interesējas par poļu kopienas 

darbību Jēkabpilī, turpmāk būs 

iespēja uzzināt ko vairāk, ap-

meklējot elektronisko mājas 

lapu www.rodacy.lv. 

Lai gan elektroniskā vietne pa-

gaidām vēl nav pilnā mērā at-

vērta, ir pieejama kontaktinfor-

mācija, biedrības apraksts, foto 

un video materiāli, kā arī infor-

mācija par Eiropas Savienības 

mūžizglītības programmas 

apakšprogrammas „Grundtvig 

mācību partnerība” šobrīd reali-

zējamā projekta „Iegūstam dalo-

ties – mācības integrācijai” 

gaitu. 

PATEICOTIES „DZIRNAKMENS” AKTIVITĀTĒM TOP KRUSTPILS 

NOVADA TAUTAS TĒRPI 

Pateicoties Krustpils novada Vīpes pagasta kopienu iniciatīvu atbalsta biedrības „Dzirnakmens” aktivi-

tātēm, pagasta  folkloras kopa  „Lākači” varēs uzstāties jaunos, etnogrāfiski atbilstošos Krustpils novada  

tautas tērpos. 

Kā informē „Dzirnakmens” valdes priekšsēdētāja Ineta Šeinova, finansējums tautas tērpu pamatapģērba 

- Krustpils novada rūtainie brunči, tunikveida linu krekli ar atlokāmu apkakli meitenēm un garās bikses, 

vestes, krekli puišiem, kā arī Krustpils rakstainās jostas un pastalas - izgatavošanai, iegūts, piedaloties 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā, Lauku at-

balsta dienesta un biedrības „Lauku partnerība Sēlija" pārraudzītajā projektu konkursā. Projekts iekļuva 

atbalstāmo skaitā un saľēma finanšu piešķīrumu 1502.82 LVL apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir 

1669.80 LVL, no kuriem 166.98 LVL ir biedrības līdzfinansējums . 

Plašāk lasiet šeit 

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. 

 

 

E-avīzes redakcija: 

Redaktore Liāna Pudule - Indāne, liana@jekabpilsnvo.lv, t: 26306491 

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 

 

Biedrības "brīvprātīgais.lv" aptauja 

  
Projekta "Volunteering as a Tool for Inclusion" ietvaros biedrība "brīvprātīgais.lv" veic aptauju, kuras 
mērķis ir noskaidrot esošo praksi vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas jomā brīvprātīgajā darbā un 
atklāt, kādi ir galvenie šķēršļi, kas kavē sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu pār-
stāvju iesaistīšanu brīvprātīgajā darbā. Aptaujas anketā ietverti 19 jautājumi un tās aizpildīšana aiz-
ľem aptuveni 15 minūtes. 
Organizācijas, aizpildot aptauju, piedalīsies loterijā, kā rezultātā vienas organizācijas vienam pārstā-
vim šī projekta ietvaros būs iespēja doties apmaksātā 3 – 4 dienu pieredzes apmaiľas braucienā uz 
kādu no projekta partnervalstīm, lai iepazītu citu valstu pieredzi šajā jomā, tāpēc lūdzam aizpildīt 
vispārīgo informāciju par organizāciju. 
Aptaujas anketa 
 

Informatīvs pasākums par starptautiskām iniciatīvām jaunatnes jomā 
"ES mājā", Aspazijas bulvāris 28, Rīgā, š.g. 4.aprīlī no pl.14:00 līdz 17:30 notiks informatīvā pēc-

pusdiena par starptautiskajām iniciatīvām jaunatnes jomā programmas "Erasmus+" ietvaros. Pasā-

kuma mērķis ir sniegt informāciju par starptautisku iniciatīvas projektu iesniegšanas un īstenošanas 

iespējām. Starptautiskas iniciatīvas projekti sniedz iespēju jauniešiem pašiem izstrādāt un īstenot 

projektus. Iniciatīvas projekta ietvaros jaunieši var veicināt līdzdalību sabiedrības dzīvē, rūpēties par 

sociāli apdraudētām grupām, organizēt pasākumus skolā, pagastā, vai pilsētā, veidot savas organizā-

cijas, īstenot mākslas un kultūras pasākumus. Iniciatīvas projektam ir jābūt starptautiskam, tas nozī-

mē, ka projektā iesaistās vismaz divas jauniešu grupas no divām dažādām ES valstīm, kurām ir līdzī-

gas intereses. 

Pieteikšanās: 

aizpildot pieteikuma formu tiešsaistē līdz š.g. 31.martam. 

Sagatavots, sadarbībā ar zemgalei.lv 

Adrese: Brīvības iela 45, Jē-

kabpils, LV-5201 

Tālrunis: 65220097 

E-pasts: nvoresursi@inbox.lv 

www.jekabpilsnvo.lv 

Nākamajā numurā lasi: 

 Brīvprātīgo darbs kļūst arvien populārāks . 

 Kas notiek ar NVO apkārtējos novados? 

http://www.rodacy.lv
http://jekabpilsnvo.lv/2014/03/pateicoties-dzirnakmens-aktivitatem-top-krustpils-novada-tautas-terpi/
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aliana%40jekabpilsnvo.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3akanita2%40inbox.lv
http://www.jekabpilsnvo.lv
http://www.visidati.lv/aptauja/930402847/
http://ejuz.lv/69ygi
jekabpilsnvo.lv

